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Semana do 1 ao 7 de Xuño 
 

COMUNICACIÓN CONMIGO 
Aqueles pais que non poden utilizar Abalar, poderán 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. 

 
LIGAZÓN DRIVE 
 
Habilitei unha carpeta de Drive para meter aí material multimedia ou documentos, como as instruccións para 

acceder a Blinklearning (que aínda quedan moitos nenos por anotar e estamos mandando tarefas por aí) e outras para 
o acceso a Liveworksheets. 

 
Deixarei as solucións das semanas anteriores tamén aquí dentro. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/138dZbS9SkVdsAZW67wFIH5f-dV6pvtSw?usp=sharing 
 
NOVO PROXECTO 
Estas últimas duas semanas as actividades centraránse no verán. Serán menos numerosas e máis lúdicas xa 

que ao alumnado, como é normal, xa lles custa máis centrarse; polo que, estas próximas semanas publicarase menos 
menos volume de traballo (incluídas as fichas online) para darlle tempo ao alumnado a rematar tarefas que teñan 
atrasadas 

 
Esta semana rematamos co proxecto do museo (recordarde por favor, enviarme as tarefas de imprimir) e 

comezaremos o último a próxima semana. Recordade que a 3ª avaliación está a volta de esquina, non me mandedes 
todo no último momento porque non vou dar corrixido a tempo. 

 
 
REUNIÓNS GRUPAIS 

Horario: MARTES 11:30 
Para poder facelo tedes que: 

 Instalar a aplicación 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 
 

Lembrade que para facer as actividades con audios tedes que usar os buscadores de Chrome ou Safari, do 
contrario ditas fichas non tendrán as características de son.

 
 

Na plataforma Blinklearning (a dos libros de inglés) xa non se mandará máis traballo. Queda aberta e dispoñible 
por se queredes seguir facendo ou por se aos alumnado lle gusta facer algo. PODEDES USAR OS EXERCICIOS E 
UNIDADES QUE QUEIRADES. Pero lembrade que soamente nos deu tempo de facer ata a unidade 6. Da unidade 5 
apenas fixemos nos libros, pero ao estar traballando os animais en Natural Sciene deberían poder facela sen problema. 

 
Deixovos tamén aquí o xogo que puxen para familirizarse co uso do rato e do teclado. 
https://www.cokitos.com/aprender-letras-del-teclado/play/ 
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     Teacher Ele
 

 

Minilecturas 

Luna ha ido de vacaciones a la playa. Lleva unas 
gafas para que no le moleste el sol. Se ha puesto un 
bañador de color granate y mucha crema para pro-
tegerse del sol. También ha traído su pelota favorita 
para jugar. 

Hugo ha hecho un castillo de arena. Lo ha construido 
con un cubo y una pala que le regalaron sus abuelos. 
Le ha puesto una bandera de color rojo y unas con-
chas para decorarlo. Está muy orgulloso de su castillo. 

Marco está pasando un día muy divertido en la pla-
ya. Se ha comprado una limonada para refrescarse, 
hoy hace mucho calor. Mientras estaba sentado ha 
aparecido un cangrejo muy simpático y le ha hecho 
reír. Casi no lo ve porque lleva puestas las gafas de sol 

Lee los textos y escribe el nombre de cada personaje. 



     Teacher Ele
 

 

Copia las palabras que han tenido que separar con guiones porque no entraban 

en el espacio, tal y como están separadas. 

Escribe el nombre de estas imágenes de la playa, separa las sílabas y colorea 

una concha por cada sílaba que tengan. 



     Teacher Ele
 

 

Matejuegos playeros 

Escribe en estos castillos los números que faltan. Usa la 
casita del 100 para averiguar qué números van en cada 
caso. 



     Teacher Ele
 

 

Resuelve este laberinto para que el niño pueda volver a 
junto de sus abuelos después de bañarse. 

Cuenta las conchas de cada grupo y rodea el número 
correcto. 



     Teacher Ele
 

 

Colorea las casillas que suman 10 
para que el niño llegue a junto 
de su amiga. Recuerda las parejas 
de los amigos del 10. 



                                                                                                                                           Profe Lucía 

 

                                                      Lingua Galega 

Solucións da semana anterior 

https://drive.google.com/file/d/1q5w6j8B5-ALx-xPehnU1avrYeWhkiYAO/view?usp=sharing  

Interactivas  

Seguir facendo as fichas da páxina Liveworksheets. 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.   

De repaso 

 

Escribe o nome: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1q5w6j8B5-ALx-xPehnU1avrYeWhkiYAO/view?usp=sharing


                                                                                                                                           Profe Lucía 

 

Imaxina que vas de viaxe a un sitio con praia. Completa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           Profe Lucía 

 

A cal destes sitios che gustaría ir de vacacións? Por que? 

 

 

Substitúe os debuxos pola palabra correspondente e escribe a 

oración.  

- En verán gústame ir á  

 

- Sempre constrúo                   de area mentres xogo. 

 

- Os xeados que máis me gustan son os de  

 

- Hai que botar crema para non quemarse co  

 



                                                                                                                                           Profe Lucía 

 

Plástica 

Cal é o elemento que nos acompaña case todos os días en verán? Iso 

é, o sol! 

Aquí tes dúas manualidades moi divertidas para facer. Escolle a que 

máis che guste.  

 

 

Necesitas: 

- Témpera amarela, vermella e  

laranxa.  

- Un folio ou cartolina grande. 

 

 

       Necesitas:   

- Un círculo de papel. Tamén podes usar un plato de papel. 

- Botóns para os raios. 

- Cartolina azul. 

- Pintura amarela.  

- Ollos de plástico (opcional). Tamén podes debuxalos cun 

rotulador negro.  

 

Manda unha foto cando remates 

apstone@edu.xunta.gal  lucia@quinonesdeleon.es  

mailto:apstone@edu.xunta.gal
mailto:lucia@quinonesdeleon.es


Está a piques de comezar o verán,fai calor e iremos á praia,ao río ou á 

piscina.Sabemos comportarnos e ser responsables? 

Indica se estes sinais están nun río,nunha praia ou nunha piscina. 

VALORES-RELIXIÓN 

Actitudes responsables 

   

 

Marca cunha V as actitudes correctas e cunha X as incorrectas.Lembra que estamos en 

estado de alarma polo coronavirus. 

    

  
 

 

 
 

  



Ola mozos-as.Queda moi pouco para rematar o curso e por fin temos máis 

liberdade de horarios para facer deporte,pasear e gozar do tempo 

libre.Podemos ir á praia e ao río e moi pronto ás piscinas públicas;podedes 

correr,patinar ou saír en bicicleta a calquera hora,pero ollo coa calor….. 

                                                                                                                                 

 

 Non facer deporte nas horas centrais do día,mellor a primeira hora 

da mañá e a partir das 8 da tarde. 

 Buscar sitios con sombra 

 Beber antes,durante e depois do exercicio. 

 Usar roupa lixeira,transpirable e cómoda. 

 Protéxete a cabeza cunha gorra. 

 Leva fotoprotector para o sol. 

 

Vivimos nunha zona privilexiada para os deportes naúticos onde a oferta é 

moi variada.Aínda que nades ou xogues na area e esteas “fresquiño” 

necesitas beber e protexerche do sol. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Recomendacións para facer deporte en días de calor 

  
 

 
 

 
 

 

O MÁIS IMPORTANTE É QUE GOCES 

 



A nota RE escríbese debaixo da primeira liña. 

A nota MI vai sobre a primeira liña. 

A nota FA escribímola no primeiro espazo. 
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1. Escribe ti o nome das notas: 
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RE    MI    FA 



A continuación, déixovos unha páxina na que poderedes repasar o que demos estas 
últimas semanas con diferentes xogos. Só tedes que facer click nos seguintes enlaces: 

 
https://aprendomusica.com/const2/45lineasyespacios/game.html 

  https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/game.html 
 

Pasádeo moi ben! 

 

A profe Noe 
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