
Proposta de actividades VOLUNTARIAS E ABERTAS, por favor, son SUXESTIÓNS.

«A infancia é unha etapa, pero máis que unha etapa é un espazo e un
tempo. É un momento que debe ser considerado como tal e non como
preparación de nada.» 

Mar Romera.

EXCAVACIÓNS EN XEO.

Un xogo para pequenos aventureiros: excavacións no xeo para liberar aos xoguetes

atrapados!

Poñemos no conxelador recipientes con auga (á que lle podemos engadir colorante

alimentario) con algúns xoguetes dentro, ao cabo dunhas horas teremos perfectos bloques

de xeo dos que haberá que liberar os xoguetes, martelo en man... e con moito coidado.

GOMINOLAS CASEIRAS.

Xa que remata o curso a proposta para esta semana vai ser facer chuches caseiras. Moito

máis saudables que as industriais (que ademais de azucre teñen conservantes, colorantes,

saborizantes...) pero como todos os doces mellor tomalas con moderación e regular o seu

consumo guiándonos pola pirámide nutricional.

Necesitamos:

• 250gr. de puré ou zume de froitas (amorodos, laranxa, pera, sandía, etc.)

• 200gr. de auga.

• 100 – 200 gr. de azucre (pódese substituír por mel).

• 8 gr. de agar – agar en po ou un sobre de 10gr. de xelatina neutra.



• Moldes para as gominolas (poden ser de silicona como os que se empregan para facer

bombóns ou xeo. De non ter moldes, podemos forrar unha bandexa de forno e

extender a mestura sobre ela, cando estea solidificada podemos cortar as chuches

cun coitelo ou con moldes de galletas para darlle forma.).

Elaboramos:

• Nun bol mesturamos o puré ou zume de froitas co mel/azucre e reservamos.

• Poñemos a ferver a auga, cando ferva engadimos o agar–agar/xelatina remexendo 

constantemente e, sen retirar do lume, deixamos ferver dous minutos máis.

• Retiramos do lume, engadimos a froita, mesturamos e volvemos poñer ao lume, 

sempre remexendo durante dous minutos.

• Volvemos a retirar do lume e botamos a mestura sobre o molde elixido.

• Deixamos enfriar a temperatura ambiente sobre unha hora e logo dúas horas máis na

neveira.

• Opcionalmente poden rebozarse en azucre (non convén gardalas así).

Quen queira pode enviar fotos ao mestre ao correo infantilagustin@gmail.com ou ao meu
whatsapp.

• Continuamos co rincón de Luca, smartick e ixl:                          
◦ http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=rinconluca,
◦ https://www.smartick.es
◦ https://es.ixl.com/math/infantil

• Lembrade continuar cunha rutina diaria.

• Empregamos os  números nas actividades cotiás.

mailto:infantilagustin@gmail.com
https://es.ixl.com/math/infantil
https://www.smartick.es/
http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=rinconluca


CONTO PARA TRABALLAR A EDUCACIÓN EMOCIONAL:

• FIZ, O COLECCIONISTA DE MEDOS. De FINA CASALDERREY (texto) e TERESA

LIMA (ilustradora). OQO editora.

Teñades ou non o conto en formato libro podedes velo na páxina da CRTVG: 

http://www.crtvg.es/infantil/programas/os-contos-do-camino/fiz-o-coleccionista-

de-medos-1

Quen queira, no verán pode continuar empregando as aplicacións, vendo contos en

KalandrakaTV, os Contos do Camiño da CRTVG, etc. procurando levar unha rutina diaria.

Moita saúde e saúdos.

Agustín.
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