
 

 

ORIENTACIÓNS PARA O ALUMNADO DO 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Prezadas familias: 

O equipo  de educación infantil quere compartir con vós unha serie de recomendacións 

e orientacións para levar a cabo durante o período que dure a suspensión de clases, 

adaptando as distintas actividades á idade e nivel madurativo dos vosos fillos e fillas. 

 

Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal: 

- Darlle autonomía nas actividades cotiás: vestirse e espirse, hixiene persoal, 

comer sos... 

- Colaborar nas tarefas domésticas: recoller os xoguetes, axudar a poñer a mesa, 

recoller a roupa sucia, limpar o po, axudar na cociña.... 

- Nomear as partes do corpo en si mesmo e nos demais. 

- Abotoar e desabotoar as prendas de vestir e o mandilón e darlle volta ás mangas. 

 

Área de coñecemento do contorno: 

- Clasificación de obxectos por cores, tamaños, formas, familia á que pertencen... 

- Asociar as formas xeométricas con obxectos da vida cotiá mediante xogos. 

- Conteo (serie numérica) a través de xogos como a oca, o parchís... Contar 

obxectos cotiás  ao poñer a mesa,  ordenar roupa... 

- Realización de  crebacabezas, construcións... 

- Repasar diariamente que día é hoxe- onte- mañá, mes, ano, estación, clima... 

 

Área de linguaxes: comunicación e representación: 

- Fomentar a expresión oral mediante a lectura de contos, falando con eles sobre 

as actividades do día, dos debuxos animados que viron... 

- En canto á linguaxe escrita, adaptar as actividades á idade e capacidades de cada 

nena e neno: 

o Repasar/ escribir o seu nome e o dos membros da súa familia. 

o Axudar a facer a lista da compra. 

o Practicar a grafomotricidade repasando os trazos dos números coñecidos 

e letras. 



- Potenciar a súa creatividade artística empregando diferentes materiais funxibles 

e refugallo. 

- Facer debuxos sobre os contos lidos ou películas/debuxos animados vistos. 

- Fomentar a motricidade fina a través de distintas técnicas con materiais que 

teñamos na casa, como por exemplo: 

o Rasgado de papel 

o Picado 

o Cortado con tesoiras 

o Modelado de plastilina 

o Collage 

o Pincel e témperas. 

- Empregar xogos por internet e APPS educativas que reforcen contidos como 

números, letras, secuencias, crebacabezas, memorys, cancións... como por 

exemplo: 

o Audiocuentos 

o La vaca Connie 

o Fantasmín 

o Lobo Matías 

o Buho boo 

Estas orientacións son voluntarias e opcionais. Aconsellámosvos que de levalas a cabo 

busquedes un momento no que o neno/a estea receptivo para a realización das 

actividades de forma relaxada e lúdica. 

Moitas grazas pola vosa colaboración e comprensión ante esta situación inesperada. 

Agardamos que aproveitedes este tempo para desfrutar dos vosos fillos e fillas na casa 

e que pronto retomemos as actividades habituais. 

Un saúdo. 

O equipo de educación infantil. 

 


