
SEMANA DO 13 A0 17 DE  ABRIL 
 

COMUNICACIÓN CONMIGO 
Aqueles pais que non poden utilizar Abalar, podrán poñerse en contacto conmigo para o que necesiten no 

seguintes correos: 
  e_santas@edu.xunta.gal 

e_santas@edu.xunta.es 
Tamén queda a vosa disposición dito correo para que, se queredes, podades mandarme producións do 

alumnado (textos, redacións...) 
Por favor, aqules familias cas que aínda non puiden ter contacto, enviádeme un correo para poder facelo. 
Como a continuación dase moita información nova, por favor, consultádeme calquera duda ou problema que 

vos xorda e intentarei solucionalo na medida que me sexa posible. 
 
ACTIVIDADES ONLINE 
En vista de que esto alárgase, paréceme importante disminuir o número de fichas imprimibles para que non 

teñades a necesidade de sair de casa por mor de comprar tinta. Polo que, atopei unha maneira de que os nenos e 
nenas podan facer as actividades no ordenador e, ademáis, podan enviarme as súas respostas para, deste xeito, 
proporcionarlles material máis cercano ás súas necesidades. 

Para isto e necesario que: 

 Fagades un rexistro para o alumnado na páxina web www.liveworksheets.com. O único que precisan 
ter é un correo electrónico. 

 Unha vez feito isto e, utilizando código  efvzjtjjfh (todo en minúsculas), o alumnado terá acceso, 

despois de que eu o acepte (non inmediatamente) a uns cadernos dixitais para miñas materias. É aí onde irei metendo 
fichas interactivas, da miña creación a maioría.  

 Deste xeito non precisaremos imprimir máis fichas, excepto aquelas que sexan para un material 
manipulable que deban elaborar os nenos para traballar na casa. Pero se alguén prefire que llas mande para imprimir 
que me diga un correo e llas envío. 

 Unha vez realizadas as fichas, poderán mandar  por correo os resultados (a mesma páxina web xa nos 
da dita opción ao rematalas). Deste xeito, poderemos proporcionarlle ao alumnado o feedback necesario. Haberá 
fichas con varios intentos e cas respostas dispoñibles, e fichas cun só intento destinadas a controlar a evolución do 
alumnado para poder proporcionarlle material individualizado se o precisa. 

As fichas desta plataforma terán funcións con sons (sobre todo as de inglés) que só funcionan se os 
buscador utilizado é Chrome ou Safari. 

 
Dado que van a ter que empezar a escribir co teclado para poder traballar nestas fichas e mandarme as 

respostas, deixovos tamén aquí un xogo online para familirizarse co uso do teclado 
https://www.cokitos.com/aprender-letras-del-teclado/play/ 
 
KAHOOT 
É recomendable que os fagan varias veces, para ir perfeccionando as respostas. O ideal é, acadar un 100% xa 

que son moi sinxelos. 
 Nombre    PIN   
 Elige la sílaba adecuada  04408983 

¡A ordenar! 0958252 
Peppa’s family 01796893 
Repasamos matemáticas 0914064  Este pin ha cambiado porque algunos padres tenían 

problemas con este Kahoot. 
¿Se escribe con br- o con b-r?  0837182 
What’s this?    0123849 
¿Es mayor, menor o igual?  0979840 

Espero que lles gusten! E que se divirtan. 
 
VÍDEOS EXPLICATIVOS EN YOUTUBE 
Irei elaborando máis, se vos facedes seguidores vos chegará un aviso cando se publiquen, por se me esquezo 

de avisar dalgún. 
Sumando con bloques de base 10 https://youtu.be/a2_a--fHFlY   
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Relación entre tres números  https://www.youtube.com/watch?v=Zg5LLmqKSCo     
Convertimos unidades   https://www.youtube.com/watch?v=y1l9nprZ718&feature=youtu.be 

 
LIBROS DIXITAIS 
Xa teño as licencias xeneradas por Anaya para os libros de lingua castelá, matemáticas e ciencias sociais para 

a web de Anaya educación. Son para utilizar exactamente o mesmo libro que teñen en clase, pero no ordenador, cando 
o todo mundo teña xa feito o rexistro comezarei a mandarvos facer actividades por alí, pero creo que non hai modo 
de que me envíen as súas respostas. De aí a necesidade de facer as fichas de Liveworksheets. 
A través de este enlace https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php podedes acceder utilizando ou ben o 
código que está na parte posterior das solapas do libro do primeiro trimestre, ou ben utilizando unha licencia das 
xeneradas por Anaya pedíndomo a través dun correo. Como son persoais, é necesario que o que o necesite mo pida. 
Poden realizar tarefas hasta a unidade 8 de lingua castelá e matemáticas.  
Así mesmo, o alumnado que teña na casa o libro da segunda avaliación de lingua castelá é libre para poder rematalo, 
nas medida que as súas capacidades llo permitan. Xa que ese libro non o imos usar na aula, cando se restablezan as 
clases (que todos agardamos que sexa máis pronto que tarde) 
 

A miña recomendación é que, de todo o depositario de actividades que estamos a enviarvos, fagan aquelas 
que sexan máis lúdicas, respectando en todo momento a situación que están a vivir os nenos, non forzándoos e 
deixándolles tempo de descanso e convivencia familiar. As tarefas non poden converterse nun obxecto máis de 
intranquilidade para eles. É mellor un pouquiño todos os días nun estado de relaxación e de participación pola súa 
parte, que un montón de actividades resoltas. 

 
Vou a seguir deixando aquí as instrucións de como facer a conta para os libros de inglés, xa que aínda falta 

alumnado por acceder a plataforma. Xa que por esta misma plataforma é por onde imos seguir traballando para esta 
materia, aparte do Liveworksheets para contidos que non aparecen no libro. Deberán facer gradualmente todas as 
actividades ata a unidade 5, aparte dos “deberes” que mande por esa plataforma. 

Pasos para facer o rexistro en Blinklearning (libros dixitais de inglés) 

 Crear una conta (gratuíta) na plataforma www.blinklearning.com  utilizando o nome do alumno 
ou alumna. Na idade dos mesmos tedes que indicar 14 porque, senón, fan falta dous correos para 
obter o rexistro. De todas formas, o único que van atopar dentro é o libro dixital co que non hai 
ningún tipo de contido inapropiado para a súa idade. 

 Ao acceder van a solicitar o código da aula que será o seguinte:  CL94256883 

 Unha vez dentro teredes que seleccionar o libro na pestana que pon Contidos 
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 A continuación, teredes que pinchar en Engadir licenza +   

 
 

 Entón pedirán que metades un outro código, que neste caso é: 5UPSXV76 Este paso so pode 
facerse una vez por alumno xa que se dispón únicamente de 18 licencias (una por cabeza) 

 
 

 
 
 
 
 

 A partir de aquí, o neno ou nena xa pode empezar a traballar no libro. Tanto no libro dixital 
(opción 1) coma nas actividades interactivas. Recomendando eu facer estas últimas xa que son máis lúdicas 
e non están feitas na aula. O libro dixital é o mesmo que teñen eles en papel. 

 

 
 

 En algunas actividades necesitaran usar os comandos para poder escribir: lápiz, goma e 
marcador. 

 



twi
nkl.
co
m 

 

 

Esta semana, como recursos para imprimir, vou a deixarvos uns dados para recortar e xogar a inventar 
contos con eles tanto en lingua galega coma en castelá e traballar así a expresión oral e a creatividade. E 
os que lles apeteza poden buscar as palabras en inglés para ir enriquecendo o vocabulario. Poden dar lugar 
a momentos lúdicos en familia. Se vedes que lles gustan, comentádemo e a próxima semana engado uns 
diferentes. 
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Ciencias Sociais e Música 
 
Podedes atopar as actividades para esta semana na seguinte ligazón 
 
 
 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1jTDNicFdiZtohy9KjgmS19FbLu68Y4Px 
 
 
 

Educación Física 
 
 
 

 
    Ola mozos e mozas, espero esteades todos ben. Unha semana máis vos propoño actividades para facer na casa, 
sos ou en familia, para activarse e saír da rutina. 
Espero que vos gusten. 
 
  
Entrenamento funcional niños 
 
ED. FÍSICA (sesión 3) PARA UNHA CUARENTENA. 
 
 Ejercicios para niños en casa - Rutina de cardio para compartir en familia 
 
Educación física en casa 4 
 
FAIRE DU SPORT AVEC LES ENFANTS #ENSEMBLEALAMAISON 
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Lingua Galega 

 Para acceder ás actividades interactivas de Lingua Galega entrar na seguinte ligazón: 

https://es.liveworksheets.com/myworkbooks/workbook.asp?id=111294   

 Precisaredes do seguinte código para rexistrar os nenos : 23eprhtncr 

 Unha vez realizadas as fichas, deberán mandar por correo os resultados (mesma páxina 

web xa nos da dita opción ao rematalas no botón de “Terminado”> Enviar resultados a 

mi profesor).  

https://es.liveworksheets.com/myworkbooks/workbook.asp?id=111294


 

Xogos de repaso 

Nas seguintes ligazóns podedes atopar algunas actividades de repaso. 

 https://grc.anaya.es/grw/4400219/docs/b_06_ai_7_lin1prim_apxog/ 

 https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=PBRK-JC7X-

7V8U-

YU3Y&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vMzIxMzg2My82MzI0OGE4OWZ

lMGJlYjA2OGQxNjVkNmM5ZGIzMTU4YjQ2NmM4YzJhMzUyNDU3ZmY1NmFmZGU2NT

RmN2EzZGVlLTUyNDEzLTIwMjAwNDExMTgzNTIxL0xhdW5jaC5waHA= 

 https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=PBRK-JC7X-

7V8U-

YU3Y&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vMzIxMzg2My82MzI0OGE4OWZ

lMGJlYjA2OGQxNjVkNmM5ZGIzMTU4YjQ2NmM4YzJhMzUyNDU3ZmY1NmFmZGU2NT

RmN2EzZGVlLTUyNDEzLTIwMjAwNDExMTgzNTIxL0xhdW5jaC5waHA= 
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Correccións de Lingua Galega. Semana 13-17 de abril 

 

 

 

feliz folla final 

bebe leite  

foto  fada 



 

 

Bebé         Árbore       Bola      Autobús 



Ed. Artística (Plástica). Semana 20-24 de abril 

 

Esta semana propóñovos facer unha actividade con material reciclado; máis 

concretamente, elaborar un animal. Hai infinidade de posibilidades, só necesitaredes 

buscar por casa cousas que xa non necesitedes. Aquí vos deixo algunas ideas.  

                                                                        

 

 

                                                                     Para facer a tartaruga, só necesitas un cartón de 

                                                                     ovos, pintura e un folio ou cartolina verde. Se 

                                                                     non tes, sempre podes pintalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Para facer estes animais, necesi- 

                                                                                               tarás tapóns de cores.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Con CDs vellos e papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Con botellas de 

                                                                                                                      plástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Con tubos de cartón. 

 

 

 

 

 

 

 

Cando remates, podes mandarme a túa creación a: apstone@edu.xunta.gal ou 

lucia@quinonesdeleon.es para que a poda ver.  
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                                                                         VALORES-RELIXIÓN                                                     

 

O principiño perdeu a sús flor;identifica e une os valores que lle levarán a atopala. 

Poñer a súa vontade no que está 

realizando 

Afrontar as dificultades e perigos 

sen deixarse vencer 

Atura as desgrazas e as 

adversidades sen revelarse 

Someterse às ordes ou mandatos 

de alguén 

Adoptar un método de traballo 

O que alguén fai ben 

Facultade de imaxinar cousas 

novas 

Capacidade física,moral ou 

intelectual para realizar algo 

vencendo unha resistencia 

Neno que leva cinco semanas sin 

saír da súa casa (ver páxina seguinte) 

Inspiración 

Organización 

Forza 

Constancia 

Valentía 

Obediencia 

Paciencia 

Unha boa acción 



  

 

 

VALORES-RELIXIÓN 

  


