
 PARA O TERCEIRO TRIMESTRE  DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

ESTIMADAS FAMILIAS: 

COMEZAMOS O 3º TRIMESTRE, E PARA PARA PODER ATENDER DE 

FORMA MÁIS INDIVIDUALIZADA AO ALUMANDO, E PARA QUE OS/AS 

NOSOS/AS NENOS/AS SIGAN “ APRENDENDO COAS SÚAS FAMILIAS”, 

AS TITORAS DE ED. INFANTIL, MARÍA E DOLI, FARÉMOSVOS CHEGAR 

AS TAREFAS E ORIENTACIÓNS, DUNHA MANEIRA TELEMÁTICA E 

FÍSICA. 

1. VÍDEO SOBRE COMO ACCEDER ÁS VÍDEO-CONFERENCIAS. 

 

 

Servizo de videoconferencias Webex (alumnado) 

https://youtu.be/BUp6_7ZfcDk 

2. APP DE COMUNICACIÓN ABALARMÓBIL PARA AS FAMILIAS 

 

1. Vídeo titorial sobre a instalación e rexistro de abalarMóbil: 

https://youtu.be/O5AQ6P0Z_Tc 

2. Vídeo titorial sobre as funcionalidades de AbalarMóbil : 

https://youtu.be/6cY5JtUURaM  

 

AGRADECEMOS MOITÍSIMO QUE  ESTEADES TRANSFORMANDO OS 

VOSOS FOGARES EN AULAS, SALAS DE EXPERIENCIAS, 

XIMNASIOS….E QUE CONTINUAMENTE ESTEADES EN BOA 

DISPOSICIÓN PARA ESTABLECER CONTACTO CON NOS. 

https://youtu.be/BUp6_7ZfcDk
https://youtu.be/O5AQ6P0Z_Tc
https://youtu.be/6cY5JtUURaM


AGARDAMOS QUE ESTA PROGRAMACIÓN VOS AXUDE A MANTER A 
RUTINA DIARIA COS NENOS/AS. ANTE CALQUERA DÚBIDA OU 
CUESTIÓN QUE TEÑADES NON DUBIDEDES EN CONTACTAR COA 
TITORA DO VOSO FILLO/A POLA MENSAXERÍA DE ABALAR, POR 
CORREO ELECTRÓNICO, WASAP...: 

¾ ANOS: rebordedoli@gmail.com  (DOLI) 

 5 ANOS: saltarinalb@gmail.com  (MARÍA) 

ASÍ MESMO, AS MESTRAS ANIMÁMOSVOS A QUE NOS ENVIEDES 
FOTOGRAFÍAS A ESE MESMO CORREO, WASAP DAS TAREFAS QUE 
FAGAN OS NENOS/AS, XA QUE CREMOS QUE LLES PROPORCIONARÁ 
MOTIVACIÓN EXTRA SABER QUE IMOS PODER VER O SEU TRABALLO, 
A NÓS SERVIRANOS PARA ESTAR CONECTADOS DALGÚN XEITO CON 
ELES/ELAS, E INCLUSO PODEREMOS APROVEITAR PARA COMPARTILO 
COS DEMAIS COMPAÑEIROS/AS A TRAVÉS DO INSTAGRAM, 
FACEBOOK DEL COLEGIO.  

MOITA FORZA E ÁNIMO!!! 

UN SAÚDO, AS TITORAS. 

 

PROGRAMACIÓN DE TAREFAS PARA CADA DÍA 

LUNS 

TAREFA 1: RUTINAS 

Rutinas diarias para facer cada día ao comezo da xornada: 

 calendario: empregar un calendario para localizar e sinalar o día.  

 rexistro do tempo atmosférico: mirar pola ventá que tempo fai e 

debuxalo, preferiblemente no propio calendario para poder levar un 

rexistro.  

É importante que garden o rexistro do tempo, pois ó finalizar o mes 

analizaremos os resultados anotando cántos días houbo de choiva, sol, sol 

con nubes... e así aproveitar para traballar cantidades, gráficas, etc. 

 estado de ánimo: falar sobre cómo se sinten, nun folio, anotar a data 

(día da semana, día de mes, mes e ano) e debuxar ou escribir aquilo 

que represente o seu estado de ánimo. 

mailto:rebordedoli@gmail.com
mailto:saltarinalb@gmail.com


 

DESEGUIDO PARA COMEZAR O DÍA. UNS MINUTIÑOS DE 

MINDFUTNESS; TRANQUILIZA SERENA E ESCLARECE A MENTE, 

E TEN UNS EFECTOS MOI POSITIVOS SOBRE O NOSO CORPO,  OU 

BEN UNHA SESIÓN DE QUECEMENTO: 

Quince minutos de traballo diario para a activación do corpo.  

Aprende esta rutina para facer cada día. 

Seguiremos publicando sesións a maiores con actividades e xogos para 

complementar este traballo. 

 marcha cruzado frontal 

 marcha cruzado posterior 

 forza remonte o pino 

 forza cangrexo 

 equilibrio en T 

 equilibrio frulla 

 movilidade ombreiros 

 coordinación salto abrindo brazos 

                        

           

TAREFA 2: ACTIVIDADE TRIMESTRAL: "RECORDOS DA ESCOLA" 

Como levamos moito tempo sen vernos e de seguro que tendes moitas 

ganas de vervos e vos votádes moitísimo de menos, propoñémosvos esta 



actividade para que dalgún xeito continuedes tendo presentes aos vosos 

compañeiros/as e tamén aos profes!!! 

Gustaríanos que elaborárades un conto no que en cada páxina debuxedes 

a un dos vosos compañeiros/as e profes e escribades algún recordo 

agradable que teñades deles/delas. 

Cada día faredes unha páxina, recordando a quen vós queirades, pero non 

vos esquezades de ninguén, pois todos/as somos imprescindibles para 

formar este gran equipo!!! Ao final desta aventura teredes un libro que 

será un gran tesouro, pois permitiravos recordar a cada un de nós para 

SEMPRE!!! 

TAREFA 3: EXPERIMENTO 
  

DEBUXO MÁXICO :https://youtu.be/8yqX2PBXJX4 

TAREFA 4: TEMPO DE DESCANSO 

TAREFA 5:  HORA DE LER  

NADARÍN: https://youtu.be/dBg5u52AXn4 

Traballamos co conto: 

Facer un debuxo parecido ó da imaxe, pórlle o título e contar cantos 

peixes ten. No da imaxe vai escribindo os números o mesmo tempo que vas 

contando 

 

TAREFA 6 : SESIÓN DE PSICOMOTRICIDADE 

https://view.genial.ly/5e748c0ed73789101ca3011d/guide-sesion-1-ef-

durante-confinamento-copia 

MARTES 

TAREFA 1: RUTINAS 

https://youtu.be/8yqX2PBXJX4
https://youtu.be/dBg5u52AXn4
https://view.genial.ly/5e748c0ed73789101ca3011d/guide-sesion-1-ef-durante-confinamento-copia
https://view.genial.ly/5e748c0ed73789101ca3011d/guide-sesion-1-ef-durante-confinamento-copia


TAREFA 2: LECTO – ESCRITURA 

Nesta ocasión deberemos  elaborar unha lista escribindo 

o nome de tódolos animais que se nos ocorran que viven 

no mar. Tómarémonos o tempo que precisemos para 

pensar, que seguro que coñecemos máis dos que 

pensamos!! 

TAREFA 3: XOGO LIBRE 

TAREFA 4 : CONTO  

PULPOS ENAMORADOS: https://youtu.be/hzkbhZhgHAU 

TAREFA 5 : SESIÓN DE PSICOMOTRICIDADE 

Materiais:libros e pelota pequena ou bola de papel 

            

SESIÓN QUECEMENTO 

1. Marcha de soldado. 45 segundos 

2. Marcha cruzada. 45 segundos 

3. Oito perezoso . 45 segundos 

4. Equilibrio en grulla (10 segundos cada pé) 

5. Equilibrio en "T" (10 segundos cada pé) 

6. Pinchacús (30 segundos) 

7. Bicicleta (45 segundos) 

8. Reptar e gatear (2 recorridos polo corredor de casa 

Equilibrio cos libros 

1. Abre os brazos e transporta en cada man un libro, tes que facer o 

percorrido ida e volta sen que che caian ao chan! 

2. Coloca agora o libro na cabeza (busca o que menos dano poida 

causar se cae) e móvete pola casa. 

3. Serás capaz cos dous libros na cabeza? E con un na cabeza e outro 

na man 

As illas 

https://youtu.be/hzkbhZhgHAU


1. Coloca os seis libros polo corredor en diagonal e  separados entre si 

(1 m máis ou menos, mira a imaxe)  

2. Agora tes que cruzar o océano (corredor) sen mollarte, para iso 

debes pisar as "illas" (ibros) 

Desplazamentos: Coloca os libros polo corredor adiante 

1. Fai zig zag á ida correndo volve coma un cangrexo sen tocar os 

libros. 

2. Salta a pés xuntos de tal xeito que cando caias diante do libro teñas 

os pés xuntos, e cando saltes por encima del , caias cos pés 

separados. 

3. Salta cos pés xuntos por encima deles. 

Malabares:Está en inglés, pero ninguén o explica coma el 

 https://youtu.be/V11cV2nkr8M 

Esquí: Emprega dous dos panos de antes. 

1. Pon cada pé enriba de cada un deles. 

2.  Deslízate pola casa arrastrando os pés avanzando en diagonal 

 

*Se os panos non son axeitados, podes facer esto mismo en calcetíns. 

TAREFA 6: MANUALIDADE UN PEIXE 

PEIXE DE PAPEL: Coa axuda dun maior imos facer este peixe que se 

move:  https://youtu.be/5dymBA7v6Ac    

MÉRCORES 

TAREFA 1: RUTINAS 

TAREFA 2: LECTO – ESCRITURA 

Repaso das letras “r, s, c”  minúsculas: Para repasar os trazos minúsculo 

que aprendemos os días anteriores faremos o seguinte: escribiremos o 

nome de cousas que leven ditas letras en minúscula (coa axuda dun adulto 

ou o neno/a se xa sabe) e rodearemos de vermello tódalas letras “r “ 

minúscula, e de azul todas as”s” minúscula e de amarelo todas as “c” . 

Leer palabras sinxelas que leven estas letras. 

 Logo, prestando moita atención, repetiremos varias veces estas letras 

para practicar o seu trazo. 

https://youtu.be/V11cV2nkr8M
https://youtu.be/5dymBA7v6Ac


TAREFA 3: NOSAS CREACIÓNS ARTÍSTICAS 

Continuamos coas nosas creacións artísticas, e hoxe deburaremos un 

tiburón, que tamén vive no mar. para facelo empregaremos a nosa man 

coma base do debuxo, pero se vos parece que o tiburón vai quedar moi 

pequeno, podedes pedirlle a mamá, papá, a avoa, o avó..., que vos preste a 

súa un minuto para debuxala. 

Visualizade o vídeo, e ídeo parando para que vos dea tempo a realizar 

todos os pasos. 

DEBUXAMOS O TIBURÓN COA MAN:  https://youtu.be/ayTft2YfM_I 

TAREFA 4: TEMPO DE DESCANSO 

TAREFA 5 : HORA DE LER 

CARABUÑAS: https://youtu.be/3YYQTEkkFdA 

Despois de escoitar e ver o conto, respondemos ás seguintes cuestións: 

-       que oficio tiña carabuñas? 

-       que espertou a branca cando estaba durmida? 

-       que non cortaba nunca carabuñas? 

-       ó final do conto, que lle fai branca a carabuñas? 

TAREFA 6: LÓXICA MATEMÁTICA 
 

NÚMEROS POSTERIORES E ANTERIORES A UN DADO 
 

        

TAREFA 7: AUDICIÓN E LINGUAXE 

RECOMENDACIÓNS PARA A ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE 

https://youtu.be/ayTft2YfM_I
https://youtu.be/3YYQTEkkFdA
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantome/aulavirtual2/mod/resource/view.php?id=1935


-PRAXIAS DIVERTIDAS 

https://youtu.be/9d8JZkQXyuw  

Peppa Pig: https://youtu.be/zRRjmVimRPw 

-DISCRIMINACIÓN DE SONS 

Xogamos a escoitar os sons da casa: 

https://youtu.be/xGuyWxpZocM 

-EXERCICIO DE SOPLAR 

Podéredes manter a pelota no ar??? 

TAREFA 8: CANTAMOS E BAILAMOS 

Para rematar a xornada todos e todas a bailar e cantar!!! 

ESTO BAILASE ASÍ: https://youtu.be/oMmcstVxFoI  

XOVES  

TAREFA 1: RUTINAS 

TAREFA 2: LECTO – ESCRITURA  

Imos a elaborar a seguinte receita, enumerando os produtos que 

necesitamos e especificando cantidades ao mesmo tempo que escribimos o 

nome deses produtos ou artigos, tendo en conta  que en función do nivel de 

infantil no que se atopen precisaran mais ou menos axuda e que podemos 

ir guiándoos emitindo o son que producen as letras. 

-chocolate negro 

-amorodos,plátano,laranxa (ou outra froita que vos guste) 

-aceite 

Tamén para os máis valentes poden escribir os utensilios que utilizan (prato, 

culler, coitelo, moldes..). 

TAREFA 3: BOMBÓNS CASEIROS 

O  principal obxectivo é que os nen@s se divirtan e compartan coa familia 

momentos únicos. 

https://youtu.be/9d8JZkQXyuw
https://youtu.be/zRRjmVimRPw
https://youtu.be/xGuyWxpZocM
https://youtu.be/oMmcstVxFoI


RECEITA BOMBÓNS CASEIROS: https://youtu.be/BtEOuXhMAl4 

TAREFA 4: HORA DA MERENDA 

TAREFA 5 : HORA DE CONTO 

APRENDEMOS MATEMÁTICAS CUN CONTO : A que parece raro? Pero a 

que soa divertido? Pois si, amiguiños, con este conto ides aprender 

matemáticas…ademáis de coñecer unha historia fermosa. 

EL SECRETO DE KOSP: https://youtu.be/boFi_T0PK0o 

TAREFA 6: LÓXICA MATEMÁTICA 
 

E SEGUIMOS COAS MATES DIVERTIDAS 

Como acabamos de ver, no conto de hoxe, Kosp non quere ser sempre un 

cadrado, tamén quere ser outras formas, coma un triángulo. 

Kosp é un tangram, un xogo con figuras (algunhas xa coñecidas, coma o 

triángulo, cadrado…) para facer outras figuras máis grandes. Así que hoxe 

traemos este tangram para vós, para colorealo, recortalo…e xogar a facer 

toooodas esas figuras que veñen neste documento.  

A divertirse!!! 

     
 

TAREFA 7: THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 

Imos a escoitar en inglés o famoso conto “UNHA ORUGA MOI 

GLOTONA”. Imos aprender o nome dalgunhas froitas e lembrar as cores 

 THE VERY HUNGRY CATERPILLAR: https://youtu.be/75NQK-Sm1YY 

VENRES 

TAREFA 1: RUTINAS 

https://youtu.be/BtEOuXhMAl4
https://youtu.be/boFi_T0PK0o


TAREFA 2: MANUALIDADE: MÁQUINA DE SUMAR 

Vamos a crear unha máquina de sumar para poder facer sumas moi 

complicadas!! 

Necesitaremos: 

-unha caixa de zapatos 

-materiais para contar: garbanzos, lentellas, 

macarróns... 

E para facer os números: tesoiras, folios, lapis e  rotulador 

Aproveitaremos a estupenda máquina de sumar que elaboramos para obter 

as cantidades a sumar, podedes empregar dous dados ( así terán que 

sumar cantidades máis pequenas, polo que poderán facer calculo mental 

ou estimacións antes de comprobar o resultado) ou tamén escribir os 

números do 1 ao 20 en papeliños, metelos nunha bolsa ou caixa, e sacar 

dúas cantidades para facer a suma. 

Deberedes realizar un mínimo de 3 sumas, e rexistralas gráficamente nun 

folio, libreta ou pizarra. 

TAREFA 3: GRAFISMO CREATIVO 
 

Facemos trazos horizontais, verticais, en bucle…, con pinturas de distintas 

cores e tamén pódense emplear materias como corchos, tapóns, rolos  de 

papel hixiénico…  

Pintores que utilizan nos seus cadros grafismo creativo: Miró, Mondrian... 

 

                       

TAREFA 4: XOGO LIBRE 

TAREFA 5: HORA DE CONTO 

O GALO QUIRICO : https://youtu.be/2-drk7h-3rU 

https://youtu.be/2-drk7h-3rU


Despois de ver atentamente o vídeo do conto, tratade de contestar as 

seguintes preguntas: 

 á voda de quén ía o Galo Quirico? 

 a quén levana no peteiro? 

 por qué se enfadan todas as personaxes do conto co galo quirico? 

 que fixo a cociñeira co galo? 

TAREFA 6: LÓXICA-MATEMÁTICA 

Hoxe en matemáticas imos traballar as formas xeométricas atendendo ó 

seu tamaño e cor teremos que indicarlles ós escolares que debuxen as 

seguintes cousas: 

-       un triángulo azul  

-       un círculo pequeno amarelo 

-       un círculo grande violeta 

-       un cadrado grande rosa 

-       un cadrado pequeño vermello 

-       un rectángulo verde escuro 

Unha vez representadas tódalas figuras coa súa forma, cor e tamaño nun 

folio, terán que continuar dúas veces máis cada serie (respectando a orde 

das figuras, a forma, a cor e o tamaño) da ficha que vai a continuación. 

TAREFA 7: DESTREZA MANUAL 

E agora para rematar imos a facer un trasvase de tapóns de distintos 

tamaños  dun recipiente a outro.pódense utilizar pinzas, paos de madeira 

ou outros utensilios, pero nunca as mans. 

https://www.facebook.com/Elsonidodelahierbaalcrecer/videos/2965119580
48157/ 

 

LEMBRADE QUE O ALUMNADO DE 3, 4  ANOS, CADA DÍA 

ELABORARÁ DÚAS FICHAS CORRESPONDENTES  DO 

PROXECTO QUE ESTÁN A TRABALLAR NESTE CURSO, QUE 

SUSTITUIRÁN A ALGUNHAS DAS ACTIVIDADES PROPOSTAS. 

https://www.facebook.com/Elsonidodelahierbaalcrecer/videos/296511958048157/
https://www.facebook.com/Elsonidodelahierbaalcrecer/videos/296511958048157/


OUTRAS ACTIVIDADES DE PSICOMOTRICIDADE QUE  

PODEDES  FACER , SON OS RETOS QUE O PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FÍSICA PROPÓN NO FACEBOOK 

TEMOS QUE TER EN CONTA QUE OS/AS NENOS/AS PARA AS 

QUE ESTÁN PROPOSTAS ESTAS ACTIVIDADES SE ENCONTRAN 

EN DISTINTO NIVEL MADURATIVO, POLO QUE NON SE PODE 

ESIXIR O MESMO A UN/UNHA NENO/A DE 3 ANOS QUE A 

UN/UNHA DE 4 OU 5, ASÍ SI UN NENO/A DE 5 ANOS PODE 

ESCRIBIR UNHA PALABRA ENTEIRA, UN DE 4 ESCRIBIRÁ O 

MELLOR SÓ UNHA VOGAL..E TERÁ QUE CONTAR CON MAÍS 

AXUDA DUNHA PERSOA ADULTA. 

 

OUTROS ENLACES PARA TRABALLAR  

PSICOMOTRICIDADE 

http://www. .com/2020/03/28-videos-con-ejercicios-fisicos-

yoga-y.html 

CONTOS 

1. CORONAVIRUS NON É NIN UN PRÍNCIPE, NIN UNHA PRINCESA:  

https://www.yumpu.com/es/document/read/63156813/coronavirus-no-es-

un-principe-ni-una-princesa 

2. EL MONSTRUO DE COLORES. CORONAVIRUS 

https://youtu.be/TcBI8y27ZVg 

3. A QUE SABE A LÚA? 

https://youtu.be/AVXZSWfkIOU 

4. COELLIÑO BRANCO 

https://youtu.be/aMd-jvnuYcI 

5. A TOUPIÑA 

https://youtu.be/zJmzxjZPO_o 

6. A CEBRA CAMILA 

https://youtu.be/F_kT0gM8eis 

http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/28-videos-con-ejercicios-fisicos-yoga-y.html
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/28-videos-con-ejercicios-fisicos-yoga-y.html
https://www.yumpu.com/es/document/read/63156813/coronavirus-no-es-un-principe-ni-una-princesa
https://www.yumpu.com/es/document/read/63156813/coronavirus-no-es-un-principe-ni-una-princesa
https://youtu.be/TcBI8y27ZVg
https://youtu.be/AVXZSWfkIOU
https://youtu.be/aMd-jvnuYcI
https://youtu.be/zJmzxjZPO_o


7. MAMÁ ¿DE QUE COLOR SON LOS BESOS? 

https://youtu.be/d9V_PYWfoH4 

8. CORRE CORRE CABACIÑA 

https://youtu.be/Eiypr98wXWE 

9. A BRUXA REGAÑADENTES 

https://youtu.be/-oWj0igPIMI 

LECTO-ESCRITURA 

ACTIVIDADES JCLIC DE LECTOESCRITURA: APRENDO A LEER 

http://www.aitanatp.com/prueba/index.htm 

https://clic.xtec.cat/projects/lectura/jclic.js/index.html ( Terceiro trimestre: 

letras de tipoloxía dixital ) 

LÓXICA- MATEMATICA 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/brinquemos-con-don-sapo-1-10 

CADERNO DE ACTIVIDADES EN PDF (TRAZOS, BUSCA E ENCONTRA , 

ATENCIÓN) 

https://drive.google.com/open?id=1gf_GIojuxvO_yQhSZ5OC2oYZl-oDXvwt 

MATERIAIS CASEROS 

IDEAS PARA CONTAR 

   

IDEAS SENSORIAIS PARA FACER CON PEQUES 

https://drive.google.com/open?id=1fbLpez3JlahbJeMln8d7TMFW0tJYkO1

S 

https://youtu.be/d9V_PYWfoH4
https://youtu.be/Eiypr98wXWE
http://www.aitanatp.com/prueba/index.htm
https://clic.xtec.cat/projects/lectura/jclic.js/index.html
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/brinquemos-con-don-sapo-1-10
https://drive.google.com/open?id=1gf_GIojuxvO_yQhSZ5OC2oYZl-oDXvwt
https://drive.google.com/open?id=1fbLpez3JlahbJeMln8d7TMFW0tJYkO1S
https://drive.google.com/open?id=1fbLpez3JlahbJeMln8d7TMFW0tJYkO1S


FACEBOOK DO CEIP ” MANUEL LUIS ACUÑA” 

DISTINTAS ACTIVIDADES PARA DESENVOLVER 

 

 

 

TODO IRÁ BEN 
 

 


