
Prezadas familias 
Por mor das “vacacións” de Semana Santa, non se enviarán o mesmo tipo de actividades que ata agora. Pensamos 
que a pesar de seguir na mesma situación, debe haber un cambio con respecto ás tarefas. Tomádevos un descanso e 
adicade o tempo a realizar actividades en familia, a desfrutar e a xogar xuntos. 
Todo o que se manda a continuación son recomendacións e actividades voluntarias, para pasar este tempo na casa. 
 
Boa Semana Santa. 

 
Ideas de actividades para o confinamento: 
FACER MANUALIDADES: desarrollan a súa creatividade, paciencia e tranquilidadde ao tempo que traballan a súa 
psicomotricidade fina. Ademáis de a súa responsabilidade e autonomía ao ter que recoller e limpar a cando rematen. 
LECTURA E ACTIVIDADES CULTURAIS: A Xunta abríu todo o católogo dixital da Rede de bibliotecas de Galicia, esto 
inclúe libros en multitude de idiomas e tamén máis de 300 obras visuais galegas. Así que é unha gran oportunidade 
para acceder a todos estes contidos culturais. A través de seguinte link. Se xa sodes socios das Bibliotecas públicas de 
Vigo, probablemente xa teredes a vosa conta aberta. 

https://www.galiciale.gal/ 
Tamén certas compañías están facendo retransmisións dos seus espectáculos como é o caso de Cirque du Soleil, que 
nos abre unha pequena ventaniña para ver parte dos seus espectáculos en 
https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect. 
Podedes aproveitar tamén para escoitar todo tipo de música, cantar xuntos, facer instrumentos improivisados ou 

incluso facer algún pequeno baile e mandarlle un vídeo aos familiares. 

AFICIÓNS: tamén é unha boa oportunidade para que os nenos e nenas desenvolvan o seu gusto por unha afición 
creativa. Se tedes algún hobbie podedes intentar ensinarlles para que co tempo poidan xestionar mellor o seu tempo 
libre sen depender das, sempre socorridas, actividades dixitais. Tede en conta que nos tempos que corren en Youtube 
hai tutoriais para aprender de todo, crochet, modelismo, bricolaxe, debuxo, costura... un sin fín de posibilidades. 
VIDEOXOGOS E CONTIDO DIXITAL: Sempre tendo en conta as limitacións horarias debidas a cada idade, este tipo de 
recursos, como sabedes, sonlles moi atractivos. E hai moitos que fomentan a interactividade entre coñecidos ou 
familiares mediante o xogo a distancia. E por suposto, sempre podedes usar as páxinas web que fumos recomendando 
ata agora. 
Vou a deixarvos aquí un resumo das mesmas. E algunha máis: 
https://www.poptropica.com/ 
http://www.cristic.com/

 https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos
 http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html 

https://happylearning.tv/en/games/natural-sciences/ 
http://pingasdelingua.weebly.com/ 
https://www.anayainteractiva.es/

 XOGOS DE MESA: moitas veces esquecemos que as pantallas non son o único medio de xogar. E os xogos de mesa son 
moi interesantes para desenvolver certas capacidades como a concentración, a estratexia... e de certas habilidades 
sociais como pode ser o traballo en equipo. Especialmente os xogos cooperativos, son unha gran ferramenta nestas 
idades, para desenrrolar a súa capacidade de relación social. 
COCIÑAR EN FAMILIA: é unha actividade moi enriquecedora para os cativos e cativas. Estimula a autoestima, a 
autonomía e a convivencia. Facerlles sentir parte do proceso, failles sentir importantes, e seguros. E se seguimos os 
pasos nunha receta, estamos traballando a súa lectura comprensiva e dotando de finalidade a algo tan abstracto para 
eles como é o seu proceso lector. 
XOGOS DE MOVEMENTO OU DE GRUPO: De toda a vida... escondite, películas, habitación a oscuras, distintos tipos 
de carreiras, xogo das cadeiras... A xogar como o facían os nosos avós. E despois a relaxarse...  
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

 CONSTRUIR UN FORTE OU UNHA CABAÑA: Quén no o fixo de pequeno? E quen desexou de cativo que non llo fixeran 
desmontar ao cabo do día? Ahí tedes unha gran actividade para as funcións ejecutivas, a creatividade a autonomía, 
convivencia, relaxación... 
EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS: Teñen un gran poder sobre os cativos desta idade xa que calquera reacción chámalles 
a atención. Na red 
e podedes atopar multitude de experimentos sinxelos e seguros para facer con eles.Eu recoméndovos 

https://thedadlab.com/.  
Fai experiencias e actividades moi sinxelas e divertidas para estas idades ou incluso máis pequenos. 
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COMUNICACIÓN CONMIGO 
 Aqueles pais que non poden utilizar Abalar, podrán poñerse en contacto conmigo para o que necesiten no 
seguinte correo: 
  e_santas@edu.xunta.gal 
ou no e_santas@edu.xunta.es 
 

KAHOOT 
Kahoots que xa están disponibles, irei elaborando máis con outros contidos 

Repasamos matemáticas PIN 0914064  Este pin ha cambiado porque algunos padres 
tenían problemas con este Kahoot. 

¿Se escribe con br- o con b-r?  PIN 0837182 
What’s this?    PIN 0123849 

Espero que lles gusten! E que se divirtan. 
 
VÍDEOS EXPLICATIVOS EN YOUTUBE (Irei elaborando más e avisando por Abalar ou por correo) 
https://youtu.be/a2_a--fHFlY   Sumando con bloques de base 10 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg5LLmqKSCo   Relación entre tres números   
 

O alumnado que non poida imprimir as actividades, pode facelas nun caderno poñendo somentes a resposta 
das actividades. Non é necesario que copien todo o texto. Nin que se impriman todas as actividades. Reservando tinta, 
por exemplo, para os materiais manipulativos ou os xogos. As actividades son unha guía, deberá traballarse en función 
das posibilidades da situación coma a capacidade individual de cada neno. 

LIBROS DIXITAIS 
 Xa teño a clave de acceso para os libros dixitais de inglés. Os pasos a dar son os seguintes. 

 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A continuación, teredes que pinchar en Engadir licenza +   
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 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. 

 

 
 
 
PODEN FACER ACTIVIDADES ATA A UNIDADE 4, XA QUE FOI A DERRADEIRA UNIDADE TRABALLADA NA CLASE. 
 
 
Os libros do resto das materias podedes atopalos na web www.anayaeducación.es na sección de “A web del alumnado 
y familias”. Podedes encontrar numerosas actividades metendo el código que aparece impreso dentro de la portada 
del libro del primeiro trimestre. Poden realizar tarefas hasta a unidade 8 que foi a última unidade traballada na aula. 
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 

http://www.anayaeducación.es/


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. 
 
 

Lengua Castellana 

1 Escribe los signos de interrogación o de admiración que 
corresponda. 

  ¿  Me ayudas a preparar la comida  ?   

  ¡   Cómo me gusta la lasaña  !     

  ¿   Cuántos años has cumplido ?          

  ¡   Qué ganas de verte  !                

  ¿   Cuándo has llegado ?                   

  ¡   Qué suerte  !                  
2 Escribe dos palabras más relacionadas con cada una de las 

siguientes. (ejemplos, es de respuesta libre).                                

dragón                                                           

flauta                                                            

frambuesa                                                        

avión                                                              
 

Lengua Castellana. Semana 30 marzo-3 de abril Soluciones 

sirenas             unicornio 
trompeta            guitarra 
pera                 manzana 
barco                tren 



 
 

 

 



 
Matemáticas 

  
 
 

Matemáticas 



 
Ahora copia el mismo robot en una hoja e invéntate sus números. 

 



 
1 Escribe estos números con letra. 

8 D y 4 U  
 

70 3 v  
 

27  
 

6 D  
 

2 Compara y escribe  o . 
52  62 17  27 84  44 
 

93  91 45  39 77  79 
 

3 Completa con los números que faltan. 
 

14  23    14 32    11  32 
 

71  16  16     62  62  20 
 

4 ¿Qué números faltan? 
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Ochenta y cuatro 
Setenta y tres. 

 
 

Ochenta y cuatro Veintisiete 
Sesenta 
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Lingua Galega 

A lingua é un órgano do gusto. 

fogueira 

foguetes 

figueira 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ciencias Sociais 

 
1. Os seguintes elementos soen aparecer nas paisaxes de 

1 

2 
2 



costa. Recorta e pega cada debuxo onde corresponda: 
 
 

2. Destas catro imaxes que aparecen a continuación, 
sinala cal NON se corresponde cunha paisaxe de montaña. 

 
 
 

Educación Artística (Música) 

Aquí tedes o enlace para atopar os vídeos e os audios necesarios 
https://drive.google.com/drive/folders/1lk19jl1XuTTRMF7St6sNY6llSLspOuER?usp=sharing 

 

Coloca a figura adecuada en cada caso (tamén a podes 
debuxar). 

 



 



 

Repasa os nomes dos sentimentos que nos unen aos demáis 
e colorea as súas follas. Colorea tamén o tronco da árbore. 
Pregúntalle a túa familia qué significan as palabras que 
non recoñezas.  

A ÁRBORE DA AMIZADE 

cariño 

amor 
odio 

Relixión / Valores 


