
Tarefas de primeiro de EP para semana do 30 de marzo ó 3 de abril 
 
Indicacións e recomendacións xerais 
 
Este conxunto de actividades e tarefas pretende ser un repaso das diferentes áreas para estes 
días. Non se pretende que os fagan todos neses días marcados. Pódense alongar durante as 
vacacións de Semana Santa, xa que, en calquera caso, son suficientes para ese período de 
tempo. Asemade, poden facerse actividades complementarias como elaborar frases curtas, algún 
debuxo, algunha suma en horizontal ou en columna, trazado dalgún titular. Todo traballo que se 
faga é importante. Non deben preocuparse por se algunha tarefa non se comprende, ou encerra 
algunha dificultade. Xa se mirará co debido detemento ó volver á normalidade. Algo no que quero 
insistir e na lectura. Por favor, é moi importante que lean tódolos días un pouco 
 
Reciban un cordial saúdo e unha aperta para todas e todos vostedes e un bico moi grande para 
as nenas e nenos e que saiban que os quero moito. 
 
Moitas grazas a todas e todos. 
 
Matemáticas (5 sesións) 
 
Nos anexos tedes as fotocopias para o traballo de matemáticas. Esas fotocopias están sacadas 
do seguinte caderno, que podedes consultar nesta ligazón: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202011213_U32_U1_U101_U2 
 
Para elaborar as tarefas, podedes imprimir ou facelas nun caderno, folla en branco ou no 
recurso que mellor vos resulte ou dispoñades.  
 
Lingua castelá (4 sesións) 
 
Nos anexos tedes as fotocopias para o traballo de lingua castelá. Esas fotocopias están sacadas 
do seguinte caderno, que podedes consultar nesta ligazón: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202021213_U32_U1_U101_U2 
 
Para elaborar as tarefas, podedes imprimir ou facelas nun caderno, folla en branco ou no 
recurso que mellor vos resulte ou dispoñades.  
 
Lingua galega (4 sesións) 
 
Nos anexos tedes as fotocopias para o traballo de lingua galega. Esas fotocopias están sacadas 
do seguinte caderno, que podedes consultar nesta ligazón: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020212137_U32_U1_U101_U2 
 
Para elaborar as tarefas, podedes imprimir ou facelas nun caderno, folla en branco ou no 
recurso que mellor vos resulte ou dispoñades.  
 
Ciencias da natureza (3 sesións) 
 
Levaremos a cabo a visión dos seguintes vídeos na web de www.youtube.com poñendo no seu 
buscador o seguinte: 
 
Animales para el niño de Educación Primaria 



 
La vida para los animales en la sabana para Educación Primaria 
 
Vida de animales en tierras polares para Educación Primaria 
 
Ciencias sociais (3 sesións) 
 
Levaremos a cabo a visión dos seguintes vídeos na web de www.youtube.com poñendo no seu 
buscador o seguinte: 
 
Educación primaria: elementos dunha paisaxe 
 
Paisaxes de costa: praia, illa e cantil Para E. Primaria 
 
Os puntos cardinais 
 
Educación plástica (1 sesión) 
 
1.- Elaborar un debuxo nunha folla en branco, que conteña: 

- Elementos dunha paisaxe: aldea, bosque, río, estrada, chaira, ponte, montaña... 
 
2.- Elaborar un debuxo nunha folla en branco de caixas en tres dimensións tal e como facemos no 
encerado (ver o modelo) e darlles unha composición libre de cores. 
 

 
 
 
 
Anexos cas tarefas de lingua galega, castelá e matemáticas 
 
 
 










































