
Semana do 27 de abril ao 1 maio 
 

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, podadesme mandar fotos dos nenos ou 

traballos que fagan (textos, redacións, manualidades...). Se queredes que o que mandades apareza na web tedes que 
mandarme permiso por escrito no mesmo correo. Con facelo unha soa vez, chega. 

 
REUNIÓNS GRUPAIS 
Esta semana comezaremos a ter reunións semanais co alumnado. Establecemos dous horarios, UN DE MAÑÁ 

E OUTRO DE TARDE, para que todo o mundo poda conciliar o seu horario familiar ou laboral cunha das reunións. 
Podedes conectarvos a unha ou ás dúas. Deste xeito o alumnado poderá, non só ver a mestra e contarlle as súas 
inquietudes ou dúbidas, senón tamén ver e falar cos seus compañeiros de clase, cousa que considero fundamental 
para a súa socialización xa que agora a teñen moito máis limitada que antes. 

Horario: MARTES 11:30 e XOVES ÁS 17:00 
Para poder facelo tedes que: 

 Instalar a palicación Cisco Webex Meetings, no ordenador, móvil ou tablet. Tedes unhas instruccións 
na web do cole para que vos sexa máis sinxelo. 

 Proporcionarme un correo, xa teño moitos pero aínda hai xente que non mo enviou. É nese correo 
onde atoparedes, un pouco antes da reunión, a mensaxe ca ligazón para podervos unir que vos teño 
que mandar eu. 

 
ACTIVIDADES ONLINE 
A partir desta semana o alumnado de primeiro terán as actividades de música dispoñibles aquí, a profesora 

da materia indica que colgará ditas actividades o xoves para evitar sobrecargar aos rapaces. 
Instruccións de accesoa Liveworksheets 

 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.  

 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 e tres xogos moi sinxelos de 
matemáticas, para acostumarse a manexar o rato. 

https://www.cokitos.com/aprender-letras-del-teclado/play/ 
 
 
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   
Relación entre tres números  https://www.youtube.com/watch?v=Zg5LLmqKSCo     
Convertimos unidades   https://www.youtube.com/watch?v=y1l9nprZ718&feature=youtu.be 
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KAHOOT 
Algúns códigos de Kahoot van caducando polo que se queredes usalo consultade sempre a lista máis recente. 
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   
 This are my toys!   01000243 Novo Kahoot 

What’s this? Animals.   0174262 Novo Kahoot 
Elige la sílaba adecuada  04408983 
¡A ordenar! 0958252 
Peppa’s family 01796893 
Repasamos matemáticas 0914064   
¿Se escribe con br- o con b-r?  09559165 Novo pin 
What’s this?    03215631 Novo pin 
¿Es mayor, menor o igual?  0979840 

Espero que lles gusten! E que se divirtan. 
 

 
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. 
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 mesma 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 
 

 
 
 
 

https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php


 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. 

 

 
 

 Nalgunhas actividades necesitaran usar os comandos para poder escribir: lápiz, goma e 
marcador. 
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Lengua Castellana 

Lee el siguiente texto. 
Elabora os slimes con axuda da  
túa familia 
     

Receta para slime casero 
 Ingredientes 

 Harina de maiz o Maicena 
 Acondicionador de pelo 
 Témpera, colorantes o purpurina (opcional) 

Pasos 
 Echar 2 ó 3 cucharadas de maicena en un bol. 
 Añadir a los poquitos acondicionador de pelo según  

  veamos que se va mezclando la masa 
 Cuando tengamos la consistencia deseada,  

podemos añadirle témpera, colorante o purpurina 
para decorar nuestro slime. 
 

¡Cuidado! Ahora vamos a elaborar un slime científico, el resultado 
va a tener unas características extrañas y misteriosas. 

Fórmula del slime científico 
  Ingredientes 

 Harina de maiz o Maicena. 
 Agua. 

Elaboración: Mezcla los ingredientes añadiendo el 
agua poco a poco hasta obtener la consistencia deseada. 

Fíjate, si lo tocas suavemente es pringoso. Si lo tocas  
fuerte es más duro. Puedes amasarlo en tu mano y  
hacer una bola, pero al dejarlo descansar es como si 
se derritiera ¿verdad? 
Dato: Se llama líquido no newtoniano, porque se  
comporta de una forma muy diferente al resto de 
materiales conocidos.  
 
 
 



                         Teacher Ele  

Matemáticas 

Une los puntos del siguiente dibujo para encontrar un 
personaje del cuento de Pinocho. 

 
¿Qué personaje es? 

Ahora realiza las operaciones para poder pintar el 
siguiente dibujo. 

   41 + 32=        35 + 11=       32 + 23=       16 + 9= 

 

  79 - 79=       87 - 76=       59 - 51=      98 – 77= 



                         Teacher Ele  

 
Escribe el nombre de los números que aparecen en 

el dibujo. 

55       8 

73       46 

11       0 

25       21 

17 



                         Teacher Ele  

Las ballenas son mamíferos acuáticos que viven en 
el mar. Intenta identificar las imágenes del fondo 
marino que son una  el reflejo exacto de la otra. 

 



                         Teacher Ele  

Para terminar, aquí te dejo un sudoku del fondo del 
mar. Tienes que conseguir poner en cada línea una vez 
cada elemento. Y que este no se repita en la misma 
línea que está en vertical. 

 



                                                                                                                                            2º EP 
Profe Lucía 

 

Lingua Galega 

Solucións da semana anterior 

https://drive.google.com/file/d/1rsWJXTALSfKtDSg-rNTVTRSinbFfIlcT/view?usp=sharing  

Interativas  

Seguir facendo as fichas da páxina: 

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

Non é necesario que os nenos fagan todas as fichas que aparecen. O importante é que traballen 

un pouquiño cada día para no perder o ritmo.   
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                                                                                                                                            2º EP 
Profe Lucía 

 

Colorea: 

O sombreiro e os zapatos de verde.              A camisa de azul. 

O pantalón de amarelo.                             O nariz de laranxa.  

 



                                                                                                                                            2º EP 
Profe Lucía 

 

 

 

                

 

                leva un pantalón amarelo. 

           

 O paraugas de    é vermello. 

 

 

 

 

 

Pinocho e Pepito                     ten bigote.  

A balea                                  cantan unha canción. 

O pai de Pinocho                    comeu a Pinocho. 



                                                                                                                                            2º EP 
Profe Lucía 

 

Escribe os nomes das partes do corpo de Pinocho.  

brazo    cóbado   nariz   man   pé 

ollo   nocello   orella   boca   pulso  xeonllo 

  



                                                                                                                                            2º EP 
Profe Lucía 

 

Plástica 

 

 

 



                                                                                                                                            2º EP 
Profe Lucía 

 

Se non tes impresora, ou simplemente, se prefires, podes facer 

a seguinte actividade: é a balea que comeu a Pinocho. Lembra 

que cando remates podes mandarme unha foto túa coa 

actividade a apstone@edu.xunta.gal  

BALEA 

Materiais: 

 Un prato de papel ou de plástico. 

 Pintura azul. 

 Goma Eva ou cartolina para facer as aletas e a cola da 

balea.  
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Auga doce ou auga salgada? Une.  

 
Onde vive a balea do conto de Pinocho? Marca cun X. 

En auga doce 

 

En auga salgada 

Rodea os lugares nos que hai auga salgada de cor verde e onde hai 
auga doce de amarelo. Logo colorea cada debuxo. 



 

A auga encóntrase en moitos lugares da 
natureza, e pode ser salgada ou doce. 

Onde hai auga? 



 

 

VALORES-RELIXIÓN 

Hoxe imos falar da verdade e da mentira e como Pinocho era 
un pouco mentireiro ; imos axudarlle.                                                      

Contesta á pregunta ordenando as palabras 
¿QUÉ GÁÑASE COA MENTIRA? 

verdade.
e 

dis 

Axuda a Pepito Grilo a atopar a verdade . Corrixe as frases 

 

Pinocho tranformouse en cabalo Estivo na barriga dunha quenlla 

Gustaballe ir o colexio 
Pinocho é de ferro 

Le e que os teus pais che expliquen o significado destes refráns 

 

A mentira xeral pasa 
por verdade. 

A mentira no vive 
longa vida. 

Nunha mentira che collín e 
nunca máis che crin. 

 

A mentira busca o recuncho  
a verdade a luz do sol. 

A verdade permanece , a 
mentira perece. 

A mentira e a verdade non 
poden vivir en paz. 



Reto de Pinocho : Neste xogo seredes marionetas e estatuas .                         

Soa a música e movémonos como marionetas , imaxinade 
a Pinocho ; para a música e quedámonos como estatuas . 
Cando estamos inmóbiles podennos mover como bonecos . 

Ademais mándovos outras actividades . 

 

“Resistiré 2020”  CoreoFitness (MundoGuyi) 

Yoga Niños - Para jugar y estudiar mejor 

Educación física en casa 1 

Educación física en casa 2 

Estiramientos de todo el cuerpo para después del 
entrenamiento 

EDUCACIÓN FÍSICA 

https://youtu.be/-NcfjiCzlM8
https://youtu.be/nNbRQX8yJWs
https://youtu.be/GiLnkt98w4U
https://youtu.be/jknnEHz7qy4
https://youtu.be/YQQfhILVR7c
https://youtu.be/YQQfhILVR7c

