
Estimadas familias, 

Agardo que, dentro destas circunstancias tan excepcionais, pasarades unha boa Semana Santa. 
Imos comezar o terceiro trimestre  e tentaremos levalo coa maior normalidade posible.  

Por iso, quixera insistirvos na revisión da páxina web do cole, para que poidades ver os pdfs 
que colgamos cada semana. A partir de agora, e como novidade, tamén semanalmente 
deberedes enviarme vía correo electrónico a actividade que vos plantexo feita polos nenos e 
nenas.   

Para esta primeira semana propoñovos que dende a casa sigades coas rutinas que, todalas 
mañás, realizaban os vosos fillos e fillas no centro, mediante a figura dos encargados que tanto 
os motiva. Gustaríame que dentro do posible o fixeran como na aula, xa que penso que é unha 
boa maneira de manter o vínculo co seu anterior día a día.  

Comezabamos pasando lista, podedes poñer ao seu alcance as fotografías dos membros da 
familia que estades na casa co seu nome escrito debaixo, cando vos chamen deberedes 
levantar a man indicando que estades atentos á tarefa. É unha maneira de que se familiaricen 
cos vosos nomes, coa identificación de letras, o seu conteo…  

Como? Pois con preguntas plantexadas por vós tipo: por cal letra comeza “Patricia”? por cal 
remata? cantas letras ten en total? É un nome longo ou curto? Son preguntas que, sen dúbida, 
axudarán á futura adquisición da lectoescritura por parte dos vosos fillos e fillas. E polo que 
teño comprobado, lles encantan. 

Seguidamente, valéndose dun calendario, gustaríame que os nenos e nenas dixeran o mes, o 
ano, o día e a estación na que se atopan, xa que son conceptos que estábamos a traballar 
dende a aula e que, prácticamente, tiñan interiorizados. Asimismo, mirando pola fiestra, 
deberán dicir como está o día e que roupa é a máis conveniente tendo en conta si vai sol, si 
chove, si vai moito frío… é un xeito eficaz de que vaian avanzando na súa autonomía. 

A tarefa que teredes que enviar ao meu correo: antia.prado.tarefas@gmail.com  ten que ver co 
certame literario que tódolos anos celebramos dende o centro. Non sabemos aínda se 
retomaremos as clases para esa data ou non, pero sí nos gustaría ter en conta as súas 
aportacións. Por iso, os nenos e nenas deberán realizar un debuxo de temática libre, 
participando así, aínda que de xeito simbólico, nesa modalidade.  

Aínda que, como dixen, o debuxo que debedes enciarme é libre, vos ofrezo posbles temáticas 
que tal vez vos resulten de axuda: o mar, tendo en conta o noso proxecto; o seu conto 
favorito; a actividade que máis lles gusta realizar, á súa mascota… 

Con estas tarefiñas me despido, familias, quedando á vosa disposición para calquera duda que 
teñades ou consulta que queirades facerme. 

Un forte abrazo, 

Antía. 

 antia.prado.tarefas@gmail.com 



ESPECIALIDADES: PSICOMOTRICIDADE E MÚSICA. 

Antes de comezar coas actividades das especialidades, gustaríame explicar que a etapa 

de educación infantil é globalizada, todas as actividades propostas polas mestras permiten 

traballar moitos aspectos do desenvolvemento infantil. Polo que se vedes que ás veces non 

atopades unha actividade específica de psicomotricidade ou de música, non vos alarmedes, xa 

que as actividades estarán plantexadas para traballar diferentes aspectos de tales “disciplinas” 

aínda que non o pareza nun primeiro momento. Agora chegou o momento de comezar co 

divertido: 

Esta semana propoño diferentes actividades como: 

- Crear a inicial do neno/a ou o nome completo, en función do interese e motivación do cativo 

co seu propio corpo ou con axuda dos membros da familia. Podedes establecer unha axuda 

visual no chan, poñendo a súa letra con cinta de carroceiro, con tizas que logo poden borrar 

coa fregona ou cun trapo traballando tamén o movemento, etc. Deixovos unha mostra dun 

alfabeto corporal. 

 

 

 

 

 

 

- Elexir o seu xogo, que implica movemento, favorito (pilla pilla, galiña cega, escondite, paloma 

blanca paloma negra…) o que queirades, xogar e logo contarnos a vosa elección. 

- Xogo das estatuas. Poñemos cancións e deben bailar ou moverse, no momento no que 

paremos a música deben quedar quietos, sen moverse. Este tipo de actividades permiten 

traballar o autocontrol, relación son e silencio, etc. Adxunto algunhas das cancións traballadas 

durante o curso por se queredes poñer algunha que relacionen coa escola. 

o https://www.youtube.com/watch?v=VtyHS-t-laMCocorico 

o https://www.youtube.com/watch?v=F1e0wAcXcgwMeu mundo é 

 

Así mesmo, cada semana recibiredes un reto. 


