
Xosé Mª Álvarez Blázquez

Unha proposta educativa



1. INTRODUCIÓN

• ALGUNHAS XENERALIDADES A TER EN CONTA 
ANTES DA APLICACIÓN DUNHA UNIDADE 
DIDÁCTICA:

• Localización da unidade dentro do nivel e temporalización.

• Concepción do ensino que se vai aplicar.

• Relación con outras unidades.

• Procedemento e recursos de ensino-aprendizaxe.



1. INTRODUCIÓN

• Enfoque de contidos intertextual ou independente.

• Papel activo do profesorado e do alumnado.

• Combinación de estratexias de aprendizado.

• Estimulación das capacidades de análise, síntese e 
crítica.

• Presenza da temática de contidos transversais.

• Manexo de metodoloxía activa.

• Procura de contacto co medio.



2. PRESENTACIÓN DA UNIDADE AO 
ALUMNADO

• Enunciación clara dos contidos mínimos que, a xeito 
de avance, o alumnado vai traballar e debe aprender 
e/ou revisar.

• IMOS APRENDER...

• IMOS REPASAR...



3. OBXECTIVOS

• Deben partir dos coñecementos básicos do 
alumnado.

• Contemplarán a simbiose entre obxectivos 
propios da materia e outros de carácter 
transversal.

• Represéntanse segundo unha graduación do 
proceso de aprendizado.

• Adaptaranse á diversidade dos discentes.



4. Contidos

• Deben diferenciar os contidos básicos ou nucleares
daqueloutros de ampliación / aprofundamento ou ben 
de reforzo.

• Deben ter en conta a secuenciación previa e a 
formación dos nosos alumnos e alumnas en contidos
anteriores que poden ser necesarios.

• Adaptaranse necesariamente aos obxectivos, así
como á diversidade.

• Teñen que gardar unha ligazón coherente entre si as 
tres modalidades de contidos.



5. AVALIACIÓN

• Proceso avaliativo con dúas vertentes dirixidas
tanto ao alumnado canto ao profesorado, a 
partir de diferentes procedementos de 
autoavaliación.

• Reforzo da comprensividade e dos avances no 
proceso de aprendizaxe.

• Proceso regulador e determinador do éxito do 
propio modelo de unidade didáctica.



6. O que unha unidade nunca 
debe esquecer

• 1.1. Introdución

• 1.2. Obxectivos

• 1.3. Contidos (conceptos, procedementos e 
actitudes)

• 1.4. Metodoloxía

• 1.5. Secuenciación

• 1.6. Avaliación

• 1.7. Actividades de conclusión

• 1.8. Actividades de reforzo e ampliación



Unidade didáctica EI

IMOS APRENDER  QUE:

O alfabeto galego ten 
vogais diferentes.
O nome dalgúns animais
comeza a se escribir con 
g-.
A algúns nomes comúns
corresponden nomes
propios.
O campo semántico dos 
animais é moi amplo.

IMOS APRENDER  PARA:

Desenvolvermos a 
imaxinación.
Recoñecermos a grafía “g” en 
inicio de palabra.
Memorizarmos por pareados 
un poema completo e 
declamalo.
Relacionarmos palabras con 
cadansúa representación 
artística.
Resolvermos adiviñas.
Escoitarmos a lectura dun
poema.
Aprendermos cancións



Unidade didáctica EI

• OBXECTIVOS:
1. Fomentar a atención para o avance na 

comprensión.
2. Ampliar e manexar con precisión o vocabulario 

relacionado coa fauna próxima.
3. Mellorar a expresión oral e escrita.
4. Comunicarse co grupo-aula e mais co profesor/a a 

partir da posta en común de diferentes actividades 
de aprendizaxe.



Unidade didáctica EI

• OBXECTIVOS:

5. Iniciar o alumnado en interrelacións diversas 
dentro da aula que axuden na procura de 
confianzas individuais mais tamén no reforzo 
da empatía do grupo en conxunto.

6. Iniciarse no recoñecemento das primeiras 
grafías.



Unidade didáctica EI

CONTIDOS CONCEPTUAIS 

1. A expresión oral e escrita como meta inicial e  progresiva 
para perseguir.

2. O vocabulario da lingua galega está composto por palabras 
identificativas da realidade.

3. A importancia da oralidade.

4. As interaccións entre a linguaxe verbal e as linguaxes non 
verbais.

5. A tradición literaria oral galega: adiviñas, refráns, 
trabalinguas...



Unidade didáctica EI

CONTIDOS PROCEDEMENTAIS
1. Realización de actividades diferentes para a consecución 

dun maior dominio léxico para nomear animais próximos.

2. Utilización da lingua, oralmente e por escrito, para 
realizarmos un xogo de coñecemento.

3. Elaboración de fórmulas de xogo que permitan observar se 
se asimilaron as estruturas repetitivas utilizadas na literatura
galega de tradición oral.

4. Interpretación musicada de cancións con animais-
protagonistas



Unidade didáctica EI

CONTIDOS ACTITUDINAIS
1. Actitude activa e de cooperación co grupo no proceso de 

aprendizaxe.

2. Sensibilidade cara o uso lúdico e creativo da linguaxe.

3. Uso e valoración do idioma galego como lingua que nos 
identifica e comunica.

4. Sensibilidade cara á lectura e adquisición dunha maior 
riqueza léxica.



Unidade didáctica EI

• ACTIVIDADES
O año pitaño
vai no paraño.
A cabuxa luxa
marchou onda a bruxa.
O gato cegato
fuxiu ao burato.
O coello vello
anda no cortello.
O galo ralo
rubiuse no valo,
i a galiña tiña
está na cociña.
Anda, neniña,
déixaos estar,
e imos brincar
coa cunchas do mar.

Roseira do teu mencer



Unidade didáctica EI

a)Rodea cun círculo a vogal “a” que cada animal ten no seu nome:

año – cabuxa – gato – galo – galiña

b)Cantas vogais “o” comeu o coello?

Coello: _____ vogais

c) Cantas vogais “i” comeu a galiña?

Galiña: _____ vogais



Unidade didáctica EI

d) Pechamos os ollos e xogamos a pensar nos animais do poema de Álvarez 
Blázquez e atinar:
Quen ten dúas patas?
_____________________________
Quen ten plumas?
_____________________________
Quen ten cornos?
_____________________________
Quen ten rabo?
_____________________________
Quen ten peteiro?
_____________________________
Quen ten bigotes?
_____________________________



Unidade didáctica EI

d) Ímoslle pór nome aos nosos animais do poema:

O galo Quirico

A galiña ________

O gato __________

A cabuxa ________

O coello _________

O año ___________

e) Completa o nome dos animais coa letra que falta:

___ato ___alo ___aliña



Unidade didáctica EI

f) Imos ler agora en voz alta  a palabra completa e debuxámola:

gato 

galo

galiña

g) Recitamos ou representamos o poema entre todo o alumnado 
logo de aprender individualmente un pareado.



Unidade didáctica EI

h) Adiviña, adiviña... quen é?

Corre moito cando é novo,

atrás non queda de vello,

vive en tobos, come verzas,

estou falando do ............ (olleoc)

Eu son o amo que manda aquí,

teño unha pucha de cor rubí

e ao neno guapo esperto así:

¡quiquiriquí! (olag)



Unidade didáctica EI

Que animal de bo olfacto,

cazador dentro da casa,
todo recuncho repasa
e lambe, se atopa, un prato? (otag)

Señora moi aseñorada,
de moitos mendos e ningunha puntada,
con fillos amarelos de camisa branca,
cada vez que ten un alborota a casa.

(añilag)



Unidade didáctica 1º ciclo EP

OBXECTIVOS:
1.Ler con entoación e atención un fragmento poético que facilite a 

súa comprensión.
2. Reflexionar, a partir dunha análise atenta, sobre cuestións 

comprensivas que axuden ao entendemento íntegro dun 
texto impreso.

3. Manexar o dicionario con soltura e precisión como unha 
fonte documental de saber básica e útil.

4. Revisar e actualizar a información a respecto do alfabeto 
galego e a súa representación escrita.



Unidade didáctica 1º ciclo EP

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
1. As palabras fórmanse a partir de múltiples combinacións de 

sons consonánticos e vocálicos.

2. A importancia da oralidade.

3. A lingua humana como linguaxe verbal.



Unidade didáctica 1º ciclo EP

CONTIDOS PROCEDEMENTAIS
1. Interpretación dun poema do libro Roseira do teu mencer.

2. Localización de series de palabras no dicionario para 
afondar no seu correcto uso aumentando progresivamente o 
grao de dificultade.



ACTIVIDADES:
a) Completa o poema do libro Roseira do teu mencer de Xosé

Mª Álvarez Blázquez con este vocabulario despois de lelo con 
moita atención: 

cabuxa – coello – gato – galo – galiña - año

Unidade didáctica 1º ciclo EP



Unidade didáctica 1º ciclo EP

O _____ pitaño 
vai no paraño.
A ______ luxa
marchou onda a bruxa.
O ______ cegato
fuxiu ao burato.

O ________ vello
anda no cortello.
O ______ ralo
rubiuse no valo,
i a ________tiña
está na cociña.

Anda, neniña,
déixaos estar,
e imos brincar
coa cunchas do mar.



Unidade didáctica 1º ciclo EP

a) Procura no dicionario o significado destas palabras e cópiao:

rubir:______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

valo:______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________



Unidade didáctica 1º ciclo EP

a) Agora responde estas preguntas despois de pensares ben 
no que di o poema:
Para onde marchou a cabuxa?

_____________________________
A onde fuxiu o gato?

_____________________________
Onde anda o coello?

_____________________________
A onde rubiu o gato?

_____________________________
Onde está a galiña?



Unidade didáctica 1º ciclo EP

Separa en sílabas estas palabras:
burato:_____________
cegato: ____________
vai: ______________
estar: _____________
marchou: ___________

b) Procura no poema exemplos de palabras agudas, graves e 
esdrúxulas:

Agudas
Graves
Esdrúxulas



Unidade didáctica 1º ciclo EP

a) Completa estes nomes coas consoantes que comeron os 
animais:

__ruxa corte__o __alo cun____as
ne__i__a __rinca__ ma__ co__i__a

b)É hora de xantar, mais tes que axudar a cada animal a saber o 
que come. Relaciona as palabras das dúas columnas:
O año * A herba
O coello * O millo
O gato * O peixe
O galo * A cenoira



Unidade didáctica 1º ciclo EP

a) A familia ao completo... En parellas, realizade 

oralmente este xogo de preguntas e respostas

Como se chama a nai do año?

_______________________________

Como se chama a cría do coello?

_______________________________

Como se chama a cría da galiña?

_______________________________



Unidade didáctica 1º ciclo EP

a) Todos os animais do poema viven co ser 

humano, por iso lles chamamos animais domésticos. 
Subliña cales son animais domésticos desta serie:

burro – vaca – touro – crocodilo – raposo – donicela –
cabalo – egua – bolboreta – aguia – xabaril – parrulo –
ovella – elefante – bubela – moucho –

h) Serías quen de debuxar os protagonistas do poema?



Unidade didáctica 1º ciclo EP

i)  Adiviña, adiviña... quen é?

Corre moito cando é novo,

atrás non queda de vello,

vive en tobos, come verzas,

estou falando do ............ (olleoc)

Eu son o amo que manda aquí,

teño unha pucha de cor rubí

e ao neno guapo esperto así:

¡quiquiriquí! (olag)



Unidade didáctica 1º ciclo EP

Que animal de bo olfacto,

cazador dentro da casa,
todo recuncho repasa
e lambe, se atopa, un prato? (otag)

Señora moi aseñorada,
de moitos mendos e ningunha puntada,
con fillos amarelos de camisa branca,
cada vez que ten un alborota a casa.

(añilag)



Unidade didáctica 2º ciclo EP

OBXECTIVOS:

1. Procurar sinónimos.

2. Redixir oracións con sentido completo.

3. Ampliación do léxico pertencente á fauna 
e á flora.



Unidade didáctica 2º ciclo EP

CONTIDOS CONCEPTUAIS:
1. O pracer da lectura: do privilexio de algúns á

xeneralización do hábito lector.
2. Procedementos para coñecer o significado 

das palabras .
3. Importancia da lectura e comprensión de 

textos diversos, así como da expresión oral e 
escrita con corrección.



Unidade didáctica 2º ciclo EP

CONTIDOS PROCEDEMENTAIS:
1. Xogos de léxico
2. Lectura e dramatización dun texto escrito
3. Lectura e recitado de diferentes textos da 

literatura galega de tradición oral para 
observarmos as repeticións e estruturas 
propias destes textos que facilitan a súa 
memorización.



Unidade didáctica 2º ciclo EP

ACTIVIDADES:
a) Completa o poema de Xosé Mª Álvarez Blázquez con este 

vocabulario despois de lelo con moita atención: cabuxa – coello
– gato – galo – galiña - año



Unidade didáctica 2º ciclo EP

O _____ pitaño 
vai no paraño.
A ______ luxa
marchou onda a bruxa.
O ______ cegato
fuxiu ao burato.

O ________ vello
anda no cortello.
O ______ ralo
rubiuse no valo,
i a ________tiña
está na cociña.

Anda, neniña,
déixaos estar,
e imos brincar
coa cunchas do mar.



Unidade didáctica 2º ciclo EP

a) Procura no dicionario o significado destas palabras e cópiao. 
Logo escribe unha oración:

rubir:______________________________________________
______________________________

valo:______________________________________________
_______________________________

pitaño:_____________________________________________
______________________________

paraño:____________________________________________
_______________________________



Unidade didáctica 2º ciclo EP

c) A familia ao completo...
Como se chama a nai do año?

______________________________
Como se chama a cría do coello?

_______________________________
Como se chama a cría da galiña?

________________________________
Como se chama a nai do bacoriño?

_________________________________
Como se chama a nai do cuxo?

_________________________________
Como se chama a cría do cabalo?

_________________________________



Unidade didáctica 2º ciclo EP

a) Todos os animais do poema viven co ser humano, por 

iso lles chamamos animais domésticos. Subliña cales son os 
animais domésticos desta serie:

burro – vaca – touro – crocodilo – raposo – donicela – cabalo –
egua – bolboreta – aguia – xabaril – parrulo – ovella – elefante 
– bubela – moucho -



Unidade didáctica 2º ciclo EP

a) Busca no poema a palabra sinónima que lle
corresponde  e escríbeas no cadrado:

Xogar Corte

Ancián Chosco

Meiga Valado



Unidade didáctica 2º ciclo EP

a) Xosé Mª Álvarez Blázquez escribiu este poemario titulado 
Roseira do teu mencer. Que flores nacen da roseira?

__________________________________

b) Localiza nesta sopa de letras o nome de cinco flores ben 
arrecendentes. Alelí – margarida – caravel – alecrín – tulipán



Unidade didáctica 3º ciclo EP

OBXECTIVOS:

1. Valorar a literatura galega de tradición oral.

2. Valorar a importancia da tradición oral.

3. Valorar a aparición da escrita como paso 
posterior ao desenvolvemento da oralidade.

4. Valorar o traballo organizado en equipo.

5. Aproximarse aos brinquedos tradicionais.



Unidade didáctica 3º ciclo EP

CONTIDOS CONCEPTUAIS:

1. As categorías gramaticais.

2. A sinonimia.

3. A familia léxica.

4. Os brinquedos tradicionais.



Unidade didáctica 3º ciclo EP

CONTIDOS PROCEDEMENTAIS:
1. Investigación e coñecemento daquelas fontes orais 

posuidoras do patrimonio literario oral.
2. Elaboración dunha banda deseñada dos 

procedementos non verbais de que se valen os 
autores para construíren un texto con significado.

3. Lectura e dramatización
4. Análise métrica dun texto poético como marca 

identificadora do xénero. 
5. Desenvolvemento da capacidade de síntese.
6. Actividade colaboracionista.



Unidade didáctica 3º ciclo EP

ACTIVIDADES:
O año pitaño
vai no paraño.
A cabuxa luxa
marchou onda a bruxa.
O gato cegato
fuxiu ao burato.

O coello vello
anda no cortello.
O galo ralo
rubiuse no valo,
i a galiña tiña
está na cociña.

Anda, neniña,
déixaos estar,
e imos brincar
coa cunchas do mar.



a) Analiza metricamente este poema:

Número de versos

Número de estrofas

Número de sílabas

Rima



a) Escribe un breve texto que sintetice o contido deste 

poema.

b) Como titularías este poema?

c) Debuxade o poema en forma de cómic en parellas.



a) Procura no dicionario o significado destas palabras, cópiao
e escribe unha oración:
rubir:______________________________________________
______________________________
valo:______________________________________________
_______________________________
pitaño:_____________________________________________
______________________________
paraño:____________________________________________
_______________________________



a) Localiza os tempos verbais que están no poema e 

defíneos segundo o tempo, modo, número e persoa.

b)

Dádelle voltas á cabeza e pensade en parellas un sinónimo 
para estas palabras:

brincar:________

vello: _________

marchou: _______



a) Que parentes da palabra “mar”coñeces? Constrúe a súa

familia léxica:

Mar:_______________________________________________
_________________________________________________



a) Cada ovella coa súa parella. No poema xa temos o galo 

coa galiña, mais que parella lle procuramos para...

A cabuxa: _________

O gato: ___________

O coello: __________

O cabalo: __________

A vaca: ___________

O merlo: ___________



a) Que nome colectivo lle corresponde ao conxunto de...?

años: _______

vacas: _______

paxaros: ______

peixes: _______

porcos: _______

l0bos: ________

abellas: _______



l) A familia ao completo...

Como se chama a nai do año?
_______________________________

Como se chama a cría do coello?
_______________________________

Como se chama a cría da galiña?
_______________________________

Como se chama a nai do bacoriño?
_________________________________

Como se chama a nai do cuxo?
_________________________________

Como se chama a cría do cabalo?
_________________________________



l) E como falarán os animais...? Se o gato miaña...

O galo: _________

O año: _________

O lobo: _________

O can: _________

O burro: ________



n) Xogamos a investigar??? É doado!!!

Algúns xogos tradicionais levan nomes de animais como por 
exemplo a ra. Procura informantes adultos que coñezan o xogo 
e redixe un breve traballo con esta información para logo 
expoñela oralmente na aula.



ñ) Que sabemos de patrimonio oral galego? Hai moitos refráns 
que teñen animais como protagonistas. Procurade informantes 
e recollede en parellas toda aquela documentación que vos 
ofrezan. Posteriormente, deberase pór en común entre os 
diferentes grupos da aula. 

o) E agora xogamos a sermos poetas como Álvarez Blázquez. 
Modifica a última palabra de cada verso mantendo a rima e 
constrúe o teu autopoema.

p) Visitade a biblioteca do colexio e procurade en equipos 
información sobre Álvarez Blázquez para logo expoñela 
oralmente na aula.



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

A) Adiviña e adiviñarás...

1. O burro lévame ao lombo
e viaxo en autobús;
estou na lúa, estou no lume,
na curuxa e mais na luz.   ( a letra “u”)
2. Son un pauciño
moi dereitiño
e na cabeza
teño un granciño. (a letra “i”)
3. Son redondo coma o mundo,
sen min non pode haber sol;
estou no ceo e no inferno;
en non, si, e en si, non. (a letra “o”)



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

1. Na lúa a primeira,

no sol a derradeira;

no ceo ningunha

e en Galicia unha. (a letra “l”)

2.

Estou no año e non na ovella;

non no rei, si na raíña;

vou ás castañas en xuño;

di quen son, adivina. (a letra “ñ”)



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

B) Canta comigo...

b.1) Cantos para o nadal:
Unha pouca roupiña

Imos levar unha pouca roupiña
tres polas, dous galos, máis unha galiña,
un añiño, dúas pombas sen pel,
tres rulas ao xeito e un tarro de mel.
Ai! meu neno,
meu rei, meu meiguiño,
non tes un albergue,
non tes un leitiño.
Sen arrimo, nas pallas estás,
ai! meu queridiño, que frío terás (bis) 



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

b.2) Canta connosco! (Migallas)
Mamá gatiña

Mamá Gatiña fixo un “requeixón” ¡pon, pon!
para o seu gatiño, que é moi comellón ¡ñom, ñom!
pero o ratiño Pitipitipón ¡pon, pon!
como é moi trasniño todo o chimpou
¡ñom, ñom, ñom, ñom!
Mamá Gatiña, que se enfadou ¡fu, fu!
marchou corendo buscar aquel lambón,
pero o ratiño Pitipitipón ¡pon, pon!
durmindo facía ... ... do “requeixón” a dixestión.
¡ñom, ñom, ñom, ñom!



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

b.3) A xogar!!!
Para triunfares neste xogo debes ser quen de dicilo de 
seguido sen respirar. Gaña o que aguante máis tempo 
a respiración (e poña máis ovos...)
A pega rebuldeira
puxo un ovo e rebuldou
puxo dous e rebuldou
puxo tres e rebuldou...



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS EI-EP

b.4) Queres brincar co galo Quirico? Estate a agardar no 

espazo didáctico de www.aelg.org!!!



TEXTOS ESO-BAC

• Poema 1
Lembranza

Socalcos de Lobomorto:
¡que angurias, na sombra mesta
dos ameneiros vizosos!

Corredoira de Sovilas:
¡que fondo canle de xabre
na pel da terra ferida!

Eu era
un neno de ollos redondos
polos camiños da terra.



• Poema 2
Descoberta da terra

A terra estaba virxe e nós, os nenos,
lle íamos pondo nomes, a brincare.
A cousa máis cativa tiña un nome
da nosa fantasía:
Unha peneda, un albre, un regatiño
que polo vran ficaba todo enxoito
-coa pel de areas soio, a escintilare-;
un cómaro, un recanto do vieiro,
o cancil dun valado... Nomes ledos,
nomes de cousas que non tiñan nome.



“A Pena do Coello”, “O Albre Rachado”,
“As Roíñas de Dona Mariquita”,
“O Castelo dos Corvos”... ¿Tolerías
de nenos ceibes baixo o sol dourado!
Eran nomes urxentes, de cazata
ou descoberta, coma aquiles outros
que traguían os libros. ¿qué fermosa
xeografía, soio de nós sabida!

E logo aquil reparto
de terra, atal que os bos conquistadores.
Cadaquén tiña un souto, unha valgada,
un casal encostado nun outeiro,
un pazo, coa facenda toda súa...



Eran nosas provincias, para mandare
nos paxaros que nelas apousaban,
nas fontes e nos regos.
ninguén poido xamais tirarnos isa
posesión ideal da nosa terra.

Inda agora eu son dono vinculeiro
do meu carballo torto,
aló na carballeira de Sovilas
e dunha pena chaira,
que soaba a tesouros escondidos,
a soño tolo de rapaz sin sono
cando o meu corazón petaba nela...



• Poema 3

Fervenza
¡Que doado é cantar para ti, amiga
si abonda abrir o peito, e a fervenza
dun regueiro de prata
semella o canto que do peito xurde!

¡Que ledo marmurar o distas voces
soterrañas da ialma, que nos falan
no latexar das veas
ou na miúda cóxega do alento!



¡Que verbas silandeiras e pequenas,

coma un tecer de fíos invisibles

cos que a vida nos vai engaiolando

atal que dous paxaros descoidados!

¡Que groria, andar e andar cos pés pousados

nunha estrada de estrelas verdirroxas

que non leva a ningures, e decote

nos torna por camiños sempre novos!


