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E moito máis! 

  Novos temas moi motivadores.

  Temas adaptados a ciclos e a idades. Ti elixes!

  Variedade de itinerarios en cada fase dos 
proxectos.

  Traballa todas as áreas do currículo.



Picasso Ecoloxía 

segue crecendo! 
Tambre Edelvives por p

roxectos

Os temas que 
estabas esperando!

Novos proxectos 
de ciclo!



My hands

I can be healthy

When I grow up...

Growing plants

PROJECTS 
BY EDELVIVES

en inglés!
E con máis temas 



Cociña e alimentos Cociña e alimentos  Cociña e alimentos 

Formigas  Formigas  Formigas 

Horta  Horta  Horta 

 Calzadas romanas 

Auga  Auga  Auga

 Constelacións  Constelacións Constelacións

Dragóns  Dragóns  Dragóns 

Seres mitolóxicos  Seres mitolóxicos  Seres mitolóxicos

Picasso Picasso Picasso

Ecoloxía Ecoloxía Ecoloxía

Food and cooking Food and cooking Food and cooking

Constellations Constellations Constellations

Water Water Water

My hands I can be healthy When I grow up...

Growing plants Growing plants Growing plants
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TRABALLO  
POR PROXECTOS

CORPO E ALIMENTOS

ANIMAIS

PLANTAS

HISTORIA 

MUNDO CIENTÍFICO 
TECNOLÓXICO

FANTASÍA

PERSONAXES

MEDIO NATURAL

PROJECT BASED 
LEARNING
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MATERIAIs PARA O ALUMNO
Unha carpeta para cada proxecto, sinxela e práctica, que contén:

Que atoparás en 
cada proxecto?

  Unha proposta clara, sinxela  
e fácil de xestionar.

  Con material suficiente  
e presenza das TIC.

  Con propostas que son ventás  
que deixan entrar o aire, que 
deixan que pasen cousas…

Caderno de traballo
 Láminas de traballo.

 Adhesivos e troqueis.

 Láminas para poder empregar como se 
desexe, en función das necesidades de 
cada aula.

 As láminas están preparadas para poder 
extraerse se che gusta traballar con elas 
soltas.

 En cada caderno convidámoste a xogar 
coas ilustracións de cuberta. Obsérvaas 
detidamente! Ves que hai moito máis do 
que parece a simple vista?

Libro informativo
 Aborda o tema do proxecto desde 

distintas perspectivas: científica, 
artística, literaria, cultural...

Láminas de material específico
 Para empregar nas propostas de talleres e 

actividades do recuncho do proxecto.

 Distinto en cada tema.

Material personalizable
 Carta para a familia para informala e pedir a 

súa colaboración.

 Diploma para entregar ao finalizar o proxecto.

 Carné para cada «investigador», co fin de 
personalizar ao inicio do proxecto.

Conto narrativo
 Ten como eixe o tema do proxecto 

e é un dos posibles itinerarios de 
motivación que se propoñen.

O XOGO DE 



MATERIAIs PARA A AULA

Murais das fases do proxecto 
 Para facilitar este camiño, Que ves? propón uns murais que recollen as fases esenciais 

do proxecto, que están preparados para escribir e poder borrar. 

Que sabemos? 
Que queremos saber?

Como nos imos organizar?

Que aprendemos?

Observo, penso,  
gustaríame saber... 

Comparamos

As partes e o todo

Escaleira de metacognición

Toma de decisións

Murais de rutinas e destrezas do pensamento
 Con eles faise visible o pensamento dos alumnos na aula a través de diferentes rutinas. 

Permiten escribir con rotulador á auga e borrar sen problemas.



MATERIAIs PARA O DOCENTE
Un caderno de bitácora, que contén:

Proposta pedagóxica
 Unha proposta aberta, porque che permite recoller a historia de cada aula. Con 

espazos para que realices as túas anotacións e personalices as propostas.

 Presenta distintos itinerarios para que 
poidas elixir e configurar o teu camiño: 
con que motivación queres comezar, 
que informacións necesitas ampliar, que 
talleres e actividades do recuncho tes 
ganas de desenvolver, etc.

Imaxes relacionadas co tema
 Permitiranche a construción do mapa 

conceptual do proxecto a medida que  
o vaias realizando cos nenos.

As pestanas 
axudarante 

a atopar 
comodamente  

o que necesitas.

Ao comezar cada 
proxecto, un mapa 
mental axudarate  
a ver a globalidade  

das propostas.

Con propostas 
cooperativas.

Rutinas 
e destrezas.

É cómoda e fácil de usar,  
xa que se estrutura seguindo 

as fases do proxecto.



MATERIAIs DIXITAIs

 Descarga as programacións  
 e as avaliacións en Word e en PDF 
accedendo a cada un dos temas. 

 Ten sempre a man as propostas e os 
recursos do proxecto no apartado 
Recursos Educativos.

WEB

Que ves? Dixital

  Conto narrativo animado, en formato 
pasapáxinas. Permítelles aos nenos 
escoitar o conto locutado ou só lelo  
(sen son). 

  Canción do proxecto, con karaoke.

  Caderno do alumno, para proxectar.

  Libro informativo locutado e en formato 
pasapáxinas, enriquecido con ligazóns.

  Galería de imaxes con todas as 
fotografías para que poidas proxectalas.

  Documentos editables e imprimibles 
para cada fase do proxecto.

  Murais para proxectar e ir completando 
ao longo do proxecto.

 - Fases do proxecto.

 - Rutinas e destrezas de pensamento.

  Creador de mapas conceptuais. 
Permíteche crear cos nenos o mapa 
conceptual do voso proxecto, agregando 
textos e imaxes. Poderás gardalo para ir 
completándoo e logo imprimilo.

  Accesible a través de licenza  
e dispoñible desde:

Visita as nosas webs:
queves.tambre.es

lookandsee.edelvives.es



queves.tambre.es
lookandsee.edelvives.es
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