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3º Trimestre

Dende o Departamento de Orientación do CEIP de Figueiroa sabemos que
tras o impacto inicial ao decretarse o estado de alarma, seguramente, se
deu paso á incertidume, inquedanza, angustia, ansiedade, frustración, etc.
que esta nova situación, ou máis ben, esta realidade diferente pode
carrexar.
O primeiro que queremos transmitirvos é tranquilidade. Asumamos que esta
situación vai ir para un tempo, que xa faltou máis e que o que hai que buscar
son alternativas mentres isto dure.
Somos conscientes e coñecedores de que os nenos/as son unha fonte de
enerxía renovable, non se esgotan, e a súa capacidade de rexeneración é
infinita e inversamente proporcional á dun adulto, pero isto non debe
asustarnos se sabemos como xestionar a situación con eles.
Sabede que este confinamento pode ter varios efectos, entre eles:
1. A interrupción do proceso educativo no centro, o cal se xa se
produxo.
2. O aumento da ansiedade debido á tensión que provocan os espazos
reducidos.
Dende o centro e o equipo docente están a tomarse medidas para resolver o
primeiro dos efectos, a interrupción do proceso educativo; pero dende o
Departamento de Orientación cremos convinte (ademais de fundamental),
traballar a educación emocional, achegando pautas, consellos e apoio para
que non vos sobre pase esta situación de confinamento durante o tempo que
este se produza.
E repetímosvos… tranquilidade! calma!; e diredes… Como a conseguimos? Da
seguinte forma:


Primeiro, facilitámosvos un correo electrónico ao que podedes
escribir, consultando dúbidas e problemas que vos xurdan en relación
o ámbito da Orientación. Responderásevos na maior brevidade
posible.



Segundo, achegámosvos ligazóns de interese para que saibades como
seguir mantendo unha vida organizada, con normas, horarios e
técnicas de relaxación, ioga ou outros consellos que vos axudarán a
levar mellor o día a día.
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Por último, queremos darvos unha mensaxe de alento, e é que “ ”,
seguide con enerxía, aguantade, isto vai pasar, e canto mellor o
fagamos antes acabará.
#euquedonacasa

PD. Aproveitade isto como unha oportunidade que se vos da para pasar
tempo en familia!

CONTACTO
profelauravp@gmail.com
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ACTIVIDADES EDUCACIÓN INFANTIL
1. Conto interactivo da vaca Connie: este sitio web ten como obxetivo, a
través dos xogos e contos, fortalecer e exercitar a memoria visual
e a capacidade lectora dos nenos e nenas. El sitio cuenta con
sonidos, música y relatos a medida que se avanza.

2. Programa LETRAS. Discriminación auditiva e visual de fonemas.
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales
/2014/11/25/letras-discriminacion-visual-y-auditiva-de-fonemas/
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3. Xogo OCA DE LETRAS
É un material educativo que permite traballar a conciencia fonolóxica e
correspondencia grafema-fonema, ademáis de lectoescritura; e,
aspectos de lóxica e matemáticas, como contar.

¿Cómo se xoga o xogo da oca das letras?


MODO 1- SENCILLO
Lánzase o dado e avanzamos tantas casillas como indica o dado. Unha
vez alí diremos (ou escribiremos) unha palabra que comence por esa
letra.
Se NON sabemos ningunha palabra, debemos retroceder unha celda (ou
vólvese a celda onde nos encontrábamos).
O primeiro en chegar a meta é o gañador.



MODO 2 – MÁS COMPLICADO
Primeiro lánzase o dado para avanzar sobre os personaxes da zona
inferior. Móvese a ficha para saber se nos toca: empeza por, conten o
acaba por… Volves a lanzar o dado e avanzase polo tableiro ata a letra
que toque.
Agora debes dicir unha palabra, por exemplo: QUE EMPEZA POR… B,
Beso.
Se NON sabemos ningunha palabra, debemos retroceder unha celda.
Podes engadir un tempo límite como 30 segundos, por ejemplo.
O primeiro en chegar a meta é o gañador.



MODO3 – PERSONALIZA
Descarga o novo PDF para escribir as letras que tí queiras traballar e na
orde que prefiras.
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ACTIVIDADES EDUCACIÓN PRIMARIA
1. "Te toca a la Oca" é unha aplicación que desenvolve o vocabulario
básico nas primeiras fases da aprendizaxe a lingua
española mediante o popular xogo da Oca. Está indicado para primero
ciclo de educación primaria.
https://dilealsol.es/juegos-en-flash/32-el-juego-de-la-oca
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2. A cova de Tragapalabras. Discriminación auditiva e visual de
fonemas.
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/cueva_t
ragapalabras/

3. Fondo lector: é una aplicación que inclúe diversas actividades para
traballar a comprensión lectora.
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/fondolector/fondo.
htm
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4. Parchís ortográfico Pipo.
https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-2-lenguaespanola/5-ortografia/9-juegos-ortografia/

XOGO EDUCACIÓN INFANTIL
"El Desafío del Reciclaje". Fundación Biodiversidad. Aprendemos a
reciclar.
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ACTIVIDADES PARA FACER EN FAMILIA.
A continuación propóñense tres actividades variadas para toda a familia e
todo o alumnado, para realizar durante este tempo no que é importante
seguir traballando e aprendendo xuntos, aínda que sexa dende a distancia.
Hoxe síntome…
Estes días están sendo complicados para todos e todas, axuda moito
expresar como nos sentimos no día a día, por iso, sería algo beneficioso
tanto para o alumnado como para as familias, expresar a modo diario como
nos sentimos cada día.
Antes de comezar a elaborar o diario, sería bo recordar cales son as
emocións e como poder identificalas, para iso, achegamos algúns recursos
para levar a cabo isto:
Conto: O monstro de cores de Anna Llenas
https://www.youtube.com/watch?v=t8yy_AIeTAA
Canción e baile: https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU
Para os máis pequenos/as o máis doado sería empregar emoticonos, coma os
que se amosan a continuación ou aproveitar as imaxes do libro o monstro de
cores. Se non, podemos debuxar ou crear nós mesmos os emoticonos que se
correspondan coas distintas emocións.
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Fontes: https://i.blogs.es/fc8b9f/emojis/450_1000.jpg
https://4.bp.blogspot.com/23V4KhrKFqM/WNFis9nfF1I/AAAAAAAABn8/37mAXOTDih08ahVL6bQS
FAHAjEFMGU4dgCLcB/s1600/Tarjetasok.jpg
https://previews.123rf.com/images/landart1/landart11610/landart11
61000003/69649616-l%C3%ADnea-emoticonos-conjunto-de-vectores-deemoji.jpg
Tanto se poden imprimir a cor e recortar logo como imprimilos, pintalos nós
e logo recortalos. Os máis maiores poden empregar os mesmos emoticonos
ou crear eles mesmos uns.
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Outra opción sería sacarnos fotos a nós mesmos expresando as diferentes
emocións (e isto seguro que é moi divertido e gratificante).
Cando teñamos este paso listo, nunha cartolina, un folio ou o que teñamos
máis a man, escribimos os días da semana a modo calendario.
No caso de non dispoñer medios para imprimir o material, pódese facer a
través das TICS, creando un horario semanal.
Exemplo:

(Pódese engadir en cada cadro o número do día do mes que é, creando así un
calendario).
A finalidade desta actividade diaria é que expresemos como nos sentimos ao
longo do día ou valorando o día en xeral, todos xuntos en familia e
comentando (se queremos) a razón de escoller un emoticono ou outro ou
debuxar unha cara ou outra.
Ademais de poñer o emoticono pódese engadir calquera cousa que creamos
importante, por exemplo:
“hoxe sentinme moi leda porque chamei a miña amiga Laura e estiven falando
con ela”.

12

EQUIPO DE ORIENTACIÓN DO CEIP DE FIGUEIROA

3º Trimestre

Con esta actividade, ademais de traballar as emocións e diferentes
maneiras de expresalas, traballamos moitos aspectos como son a expresión
oral e escrita, os números, os días da semana, a comunicación…
Contos interactivos…
No seguinte enlace hai varios contos interactivos para todas as idades,
están adaptados con pictogramas e ademais a maioría de eles teñen
actividades finais para valorar o que se comprendeu na lectura do conto.
https://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-cuentos-adaptados
Como descargo o conto? Exemplo:

Unha vez se escolle o conto clícase no enlace:
E logo descárgase.
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Unha vez descargado o arquivo “ppt” ponse en modo presentación para que o
conto comece.
Algo moi divertido para facer ao rematar o conto é interpretar aos
distintos personaxes todos xuntos, tanto se pode facer utilizando os
mesmos diálogos ou inventando unha variante nova do conto: luces, cámara
e….ACCIÓN!
Con esta actividade ademais de traballar a comprensión oral, traballamos
tamén a interpretación de roles, a imaxinación, a memoria...

APP DE EXERCICIOS MATEMÁTICOS
Páxina web para reforzar contidos matemáticos
Para reforzar os contidos matemáticos a seguinte App é moi completa e ten
diferentes niveis:
https://es.ixl.com
Diariamente permite realizar varias actividades pero con tempo limitado (ao
cabo dun tempo suxire que nos inscribamos), pero non fai falla xa que o
tempo gratuíto diario é suficiente para repasar contidos.
Como emprego o recurso web?
Primeiro escollo un nivel: non ten porque ser o curso actual no que está o
alumno ou a alumna, se as actividades son sinxelas ou complicadas pódese
realizar as dun curso inferior ou superior.
Con esta App podemos traballar a maior parte dos contidos matemáticos
adaptados a cada nivel dunha maneira interactiva.
Esperamos que estas actividades variadas vos sexan de axuda e moito
ánimo, cada vez queda menos!

ADIVIÑAS
Propoñemos estas adiviñas para pasar o tempo en familia e axilizar a mente!
As solucións están ao final da lista co mesmo número que a adiviña.
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Están extraídas da web do concello de Touro:
1.

Úsase para comer e non é prato nin culler.

2.

Unha uchiña de bo parecer; non hai carpinteiro que a saiba facer, só
Deus do ceo co seu gran poder.

3.

¿Que cousiña será para adiviñar que ten orellas coma o gato, pes coma
o gato, rabo coma o gato, ollos coma o gato e gato non é?

4.

Ten lombo e non anda, ten follas e non é planta, sabe moito e non fala.

5.

Ten dentes e non come, ten cabeza e non é home.

6.

Unha señorita moi aseñorada, sempre está na casa e sempre está
mollada.

7.

Unha señorita moi aseñorada, chea de remendos e sen ningunha
puntada.

8.

¿Sábe-lo que nunca se pode tocar coa man esquerda?

9.

Unha saba branca sen algodón, que cobre o mundo e o río non.

10.

Redondo coma un roscón e a el obedece todo o camión.

Solucións:
1.

A boca

2.

A noz

3.

A gata

4.

O libro

5.

O allo

6.

A lingua

7.

A galiña

8.

O cóbado esquerdo

9.

A neve

10. O volante

XOGOS POPULARES
Nesta ocasión propoñemos estos xogos populares para facer na casa, poden
ser realizados dentro, ou no exterior tendo ou non xardín! Seguramente os
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adultos xa coñezamos todos eles, pero é posible que os/as rapaces/as non, e
pensamos que é un bo momento para aprendelos e desfrutar todos xuntos!
A pita cega.
Primeiro deberemos decidir quen levará a venda nos ollos, neste xogo si hai
que ter moito coidado co que hai o redor. A persoa que se elixa para levar a
venda nos ollos, será a pita cega.
Despois, o resto de persoas que xoguen deberán poñerse ao seu redor nun
círculo collidos polas mans. A pita entón deberá dar 3 voltas sobre si
mesma, e empezará a buscar ás apalpadas ao resto de xogadores. No
momento de atrapar a alguén, deberá, polo tacto, adiviñar de quen se trata.
Nese momento, o cazado pasará a ser a pita no centro do círculo.
A canción que se canta mentres se da voltas é: Pitiña, pitiña ¿qué se che
perdeu no pallar? Unha agulla e un dedal... Da tres voltas e a atoparás.

Enlace ao debuxo: https://www.conmishijos.com/ninos/ocio/la-gallinitaciega-juegos-populares-para-ninos/

Os bolos
Podemos fabricar o noso propio xogo de bolos con material de refugallo e
xogar ao longo do corredor na nosa casa!
Soamente necesitaremos botellas de plástico baldeiras, material para
decoralas ao noso gusto e unha pelota pequena, que incluso poderemos facer
con un par de globos recheos de arroz ou con outras sementes!
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Soamente nos queda poñer os bolos en formación, afastarnos e tirar
rodando a pelota ata os bolos, para finalmente contar cantos quedaron en
pé.

Enlace á foto: https://actividadesinfantil.com/archives/8648

MANUALIDADES.
Desta volta a proposta de manualidades será a fabricación dun floreiro
feito por nós dun xeito moi simple e orixinal.
Os materiais necesarios son:
-

Papel reciclado

-

Pincel

-

Cola branca

-

Auga

-

Un globo

Primeiramente deberemos recortar moitos anacos de papel en tiras e
cadradiños. Aproveitaremos para reciclar ese papel que xa non necesitamos!
Despois, inflaremos un globo ata ter o tamaño que desexamos para o noso
floreiro.
Faremos a mestura de cola e auga a partes iguais nunha cunca remexendo
ben co pincel. Iremos pintando coa nosa mestura máxica no globo, colocamos
un anaco de papel, e o volvemos a pintar por riba para que quede ben pegado.
Enchemos toda a superficie do globo de papel, e poñemos outra capa máis
por encima.
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O temos que deixar secar unhas horas para que o papel endureza. Incluso
deberemos darlle unha capa máis de papel por riba para facelo aínda máis
resistente!
Cando vexamos que a cáscara de papel está moi dura, cortaremos o rabiño
do globo para deixar un oco redondo por onde sairán as nosas flores. Este é
o momento ideal de deixar voar a imaxinación e decoralo con pinturas,
adhesivos, rotuladores... O que máis nos guste!
Cando todo estea feito, deixamos o burato na parte superior e facemos un
bolo na parte de abaixo para que se manteña en pé.
Se aínda tedes dúbidas de como facer algunha parte podedes pinchar neste
vídeo no que fan un de exemplo que nos pode servir como referencia.
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