
 

O curso está a piques de rematar. Para esta última semana  
propoñémosche cinco actividades diferentes. Podes facelas 
seguindo a orde que queiras. 

VOUVOS 
CONTAR… 
Tes que  facer unha redacción dunha 

carilla na que expliques aos teus 

compañeiros/as de clase o que 

fixeches dende que os deixaches de 

ver no cole, como te sentiches neste 

tempo…  

 A 
VOLTA 

AO 
COLE 

Seguro que ti tamén 

pensaches como vai a ser 

a volta ao cole. 

Invitámoste a que fagas 

un super-debuxo no que 

deixes voar á túa 

imaxinación. 

LAZOS AO VENTO 
Consegue 1 m dun lazo de raso da cor que queiras. Cun 

rotulador permanente, nun dos extremos, escribe o teu 

nome e no outro, unha palabra de ánimo, unha mensaxe 

de esperanza... Átao nun dos barrotes do portalón polo 

que entramos ao cole. Procura facer ben o nó para que o 

vento só leve os desexos e non os lazos. 

 

ADEUS AO CURSO 
Algúns na noite de San Xoán aproveitan para queimar os apuntes do curso. Como este ano cremos que nos imos 

quedar sen cacharelas, propoñémoste facer outra actividade coas cousas do cole (bolis, lapis, gomas...): facer un 

collage colocándoas enriba dunha folla que terás que decorar segundo o que queiras representar. O título da 

obra ten que facer mención tanto o que queres representar como aos obxectos que empregaches. Podes 

inspirarte no seguinte enlace http://www.kalandraka.com/en/colections/collection-name/book-

details/ver/imagina-animales/ 

 

PARA RECORDAR 
Garda nunha caixa que teñas pola casa, un obxecto co que 

recordar este tempo vivido. Tes que poder xustificar 

porqué  o elixiches. Á volta ás clases, terás que expoñelo 

aos teus compañeiros/as. Se queres, podes facer unha 

gravación do momento, na que vaias explicando todo o 

proceso. E para non extravialo de aquí a que empecen as 

clases presenciais, podes envialo ao meu correo e así xa o 

imos gardando. 
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