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LUNS         

 
MARTES          

 
   MÉRCORES      

 
XOVES    

 
VENRES 

Recollemos a mesa 
Vestímonos 
Aseámonos 

Recollemos habitación 

Recollemos a mesa 
Vestímonos 
Aseámonos 

Recollemos habitación 

Recollemos a mesa 
Vestímonos 
Aseámonos 

Recollemos habitación 

Recollemos a mesa 
Vestímonos 
Aseámonos 

Recollemos habitación 

 
 

FESTIVO 

ASAMBLEA 
*Canción Bos días 
*Calendario: Día- Mes- 
Estación 
*Tempo: sol- choiva 
Escribimos o noso nome 

ASAMBLEA 
*Canción Bos días 
*Calendario: Día- Mes- 
Estación 
*Tempo: sol- choiva 
Escribimos o noso nome 

ASAMBLEA 
*Canción Bos días 
*Calendario: Día- Mes- 
Estación 
*Tempo: sol- choiva 
Escribimos o noso nome 

ASAMBLEA 
*Canción Bos días 
*Calendario: Día- Mes- 
Estación 
*Tempo: sol- choiva 
Escribimos o noso nome 

 
 
 

FESTIVO 

    TRABALLO INDIVIDUAL 
Vídeo -charla Micos 

colonias felinas* 
Test* 

TRABALLO INDIVIDUAL 
 Recreación da nosa 
mascota Treni* 

TRABALLO INDIVIDUAL 
Xogo rato que te pilla o 
gato* 

TRABALLO INDIVIDUAL 
Xogo rato que te pilla o 
gato* 

 
             FESTIVO 

 MERENDA RECOMENDADA 
LIBRE 

MERENDA RECOMENDADA 
FROITA 

MERENDA RECOMENDADA 
LÁCTEOS 

MERENDA RECOMENDADA 
BOCADILLO 

 
 

           FESTIVO 

RELAXACIÓN 
 

RELAXACIÓN RELAXACIÓN RELAXACIÓN  
FESTIVO 

    ANIMACIÓN LECTORA  
      XOGO LIBRE 

 

ANIMACIÓN LECTORA 
 

ANIMACIÓN LECTORA ANIMACIÓN LECTORA 
XOGO LIBRE 

 
            FESTIVO 

MÚSICA PSICOMOTRICIDADE INGLÉS RELIXIÓN/ 
ALTERNATIVA 

 
            FESTIVO 
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A continuación explicarase de forma exhaustiva as actividades individuais propostas ao longo da semana as cales están basadas no Plan 
Proxecta “Protexe aos animais,” e precisamos fotografías da súa realización. 

LUNS: 27 de Abril 

 Traballo individual: A seguinte actividade que vos propoñemos basearase no visionado da charla de Micos das Colonias Felinas de 
Santiago de Compostela, https://drive.google.com/file/d/1PQYfhptKE_xECwwbHOJXtoxF1Xd3bvQS/view?usp=drivesdk. Posteriormente 
podedes debater o que vistes, se apareceron moito o ou poucos gatos, onde viven, como se alimentan, se se debe abandonar un animal, que 
sucede se o abandonamos, promovendo a educación en valores de carácter transversal. 

 Seguidamente realizaredes un test que abarca temas tratados no vídeo que atoparedes no seguinte enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkleQsH7wtFt2vW_hwpSHKAkP6CMQGFRSBqxaTLIv1ZOz2EA/viewform?usp=sf_link 

Debido a que esta tarefa pertence ao Plan Proxecta preciso que me enviedes as fotos da súa realización ao seguinte correo 
sandramcubeirolopez@gmail.com. 

MARTES:28 de Abril. 

 Traballo individual:  A seguinte actividade consiste na recreación da nosa mascota  da clase Treni, que é unha gata. Mediante a visualización 
do vídeo na plataforma YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xrAub6SdIFI podedes recrear a nosa mascota mediante a técnica Origami. 
Esta actividade precisa da axuda do adulto, debido a que esta activiade require dunha maior precisión da psicomotricidade fina. Debido a que a 
nosa clase participa no Plan Proxecta por favor sacade unha foto ao traballo e enviade ao seguinte correo 
sandramcubeirolopez@gmail.com. 
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MÉRCORES: 29 de Abril. 

 Traballo individual: Xogo rato que te pilla o gato. Consiste nun xogo para toda a familia, onde o gato ten que pillar o rato, pódese xogar ata 
un máximo de 6 persoas. Para a realización desta actividade adicaremos dous días. Hoxe elaboraremos os materiais que necesitamos para poder  
xogar os cales son os seguintes: media botella de plástico para facer o gato e cinco tapóns de distintas cores que serán os ratos, precisamos un 
cubo de cartón cuxos lados son 6 ( 5 lados pintados da cor dos tapóns de cada un dos ratos e 1 lado de cor branco). As instruccións do xogo 
aparecen no seguinte enlace: https://www.juegoideas.com/2018/05/25/gato-atrapa-ratones/ Precisamos que saquedes fotografías da 
actividade debido a que forma parte do Plan Proxecta e as subades e a enviedes ao correo sandramcubeirolopez@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XOVES: 30 de Abril. 

 Traballo individual: A xogar ao rato que te pilla o gato! As instrucións aparecen desglosadas no seguinte enlace, 
https://www.juegoideas.com/2018/05/25/gato-atrapa-ratones/. 

IMPORTANTE: Precisamos que saquedes fotos as tarefas do Plan Proxecta e as enviedes  ao correo sandramcubeirolopez@gmail.com. 
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Grazas polo voso esforzo e colaboración. 

Sandra e Adriana. 

 

 


