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C.E.I.P. Sagrada Familia
Curso académico 2019- 20

PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL B
PERÍODO DO 01 DE XUÑO AO  12 DE XUÑO DE 2020

Ola Aitana, Aine, Adriana, Ferran, Sofía, Stevens, Eylín, Elizabeth, Eyder Manuel, 
Vanessa, Julia, Guillermo, Irene, Inés, Hugo, Puri, Diego, Rodayna, Theo, Martín, 
Martina, Marquicio, Nuria, Mario, Mateo e familias, apreciovos e valorovos.

Aquí estou de novo e , antes de pasar á proposta de actividades, gustaríame aproveitar para 
darvos unhas indicacións a tan estimadas familias:

– Cómo na anterior ocasión, a información que envío ao correo do colexio é subida á páxina 
web do mesmo.

– Descargade a Adaptación da Programación Didáctica que tamén enviei á dirección do centro
e /ou solicitarlla ao director do centro por correo electrónico. Recordade que somos 5º de 
Educación Infantil B. Se tedes algunha dúbida xa me preguntades.

– Seguide atentos á web do colexio por se hai novidades.
– Recoméndovos que teñades a aplicación Abalar.
– As propostas das actividades  anteriores, da última quincena, dende o 01 de xuño ao 12

de xuño, incluido este día, podedesmas enviar ao WhatsApp ( ao teléfono 620353030, 
facendo unha foto ás tareas da nena ou do neno ou , no seu caso, a súa voz, pero non 
enviedes foto do alumnado) ata o día 16 de xuño, como así  o recomendo para poder 
engadir información que sume, da vosa filla ou do voso fillo (   tendes que por a data a 
cada traballo que me enviedes atrasado,   dia e mes  , e o nome da nena ou do neno, na propia 
folla por diante).

Cada familia porase en contacto coa mestra por WhatssApp ata o día 16 de xuño, para 
falar da proposta de actividades da anterior  quincena, do 01 ao 12 de xuño,  incluido 
este día, e indicará na mensaxe de WhattssApp “ Quero falar das propostas anteriores 
do 01 ao 12 de xuño” e veremos que falar  e /ou de recoller a información.
A familia que non envíe este Whatss App,nin a información das tareas, entendo que 
non as fixo e que non quere falar desto nin dar explicacións.
Se hai outras excepcións ou situacións que non recolla aquí, escribirédesme 
igualmente, se así o considerades, para facerme chegar a dificultade ou outro 
plantexamento para recoller , ser útil e/ou ter en conta.

– O seguimento da Proposta de actividades, do 15 de xuño ao 19 de xuño, farémolo por 
WhatsApp, no mesmo día que vos propoñoo facelas ou ao día seguinte, excepto as do 
día 19 de xuño que se fará o seguimento ese mesmo día.
As actividades están pensadas e explicadas para facilitar a autonomía de cada familia  e 
permitir a flexibilidade, o descanso e o xogo.
Para facer un seguimento de cada neno e nena, individualmente, tedes que cada familia 
porvos en contacto conmigo por WhatsApp. Adaptareime ás necesidades de cada neno e 
nena, e de cada familia, con preguntas e dando as felicitacións e suxerencias.

– As titorías ás familias a distancia prioritariamente ( por teléfono en mensajes de  
WhatssApp). Se tedes dificultades polo que sexa  mo facedes chegar e buscamos unha 
solución.

– Os contidos e actividades de ampliación  non se evalían de forma independiente pero 
servirán para mellorar a cualificación obtida.
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– As propostas de actividades recomendovos que as fagades e que mas enviedes e aproveitar 
esta atención individualizada. As familias que o estades facendo, diariamente, está sendo un 
proceso de ensinanza – aprendizaxe enriquecedor.

– Recoméndovos cada día facer as actividades propostas para ese día.
Se vedes que a nena ou o neno necesita volver a practicar algunha actividade, para que a 
aprenda mellor, adiante. Podeo facer no mesmo día ou noutro día.

– Recoméndovos gardar os  traballos que faga cada nena e cada neno.
– Se coñecedes a algunha nena ou a algún neno, da mesma aula, que teña dificultades para 

acceder ao que se vos envía ou para calquera outra cousa relacionada coa proposta de 
actividades, por favor, facédesmo chegar e intentamos axudala ou axudalo.

– Se tedes algo que aportar para mellorar, comentádemo.
– Aos papás e/ou ás mamás envíovos un cordial saúdo e oxalá todo vaia bien. Favorecer a súa 

autonomía, deixándolles facer, as súas fillas e aos seus fillos, as cousas a elas mesmas e a 
eles mesmos. Deanlles sorrisas, límites, coidados, explicacións, exemplos, o material que 
necesitan,... e que sexan elas e eles os que pensen, fagan e consigan o resultado final.

– Tedes que descargar:
• “La propuesta de actividades del 15 de junio al 19 de junio. En castellano”
• A proposta de actividades do 15 de xuño ao 19 de xuño. En galego.
( Estas dúas propostas son a mesma, unha en castelán e outra en galego e tedes que ir 
utilizando as dúas para darlle vocabulario en galego e en castelán. Os enlaces non cambian 
dunha a outra e as actividades tampouco).
• Hojas de lectura en mayúsculas ( son as mesmas que na proposta anterior).
• Hojas de lectura en minúsculas ( son las mesmas que na proposta anterior).
As follas de lectura diaria, recomendo empezar polas maiúsculas, e despois polas 
minúsculas. A medida que vexades que a nena ou o neno avanza, e que a persoa adulta ten 
moitas ganas de ensinarlle e ou acompañala ou acompañaro neste proceso de aprender a leer,
iredes avanzando e logrando pouco a pouco o obxectivo). Non hai que lelas todas. Cada 
familia ao seu ritmo.
• Hojas de lectura de frases.

– O Caderno de matemáticas 2- Anaya, que recollestes no material do colexio. Irase facendo
pouco a pouco. Recomendo cinco fichas por días.
A persoa adulta explica a ficha e o neno ou a nena realiza ata o final. Estas actividades 
podedes enviarmas o meu Whatss App, para o seu seguimento,calquera día desta semana, 
do 15 ao 19 de xuño.

– O material que recollestes no colexio ( folios brancos, de cores, rotuladores, acuarelas, 
gomets, paus, garfo, prato, caderno de follas de cores, xogo de maiúsculas, xogo de 
minúsculas, xogo de tubos con números e paus con boliñas,...) podedes utilizalo 
libremente. Se facedes algo con el e queredes mostrarmo , por mensaxe de WhatssApp 
ata o día 19 de xuño. Se precisades algunha suxerencia preguntádeme.

– Necesitas os rollos interiores do papel hixiénico para a actividade artística do día 18 de 
xuño.

– Para a escritura de maiúsculas se necesitades o abecedario co punto onde se empeza a 
escribir, pedídesmo por WhatssApp e envíovos unha foto do mesmo ao WhatssApp. ( Se 
alguén ten outra suxerencia polo que sexa, facédesma chegar e vemos a solución).

– Para a escritura de números, o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE .
– O curso que ven, non estarei neste colexio. Moitas grazas por todo.
– O material para o próximo curso escolar tedes que chamar á dirección do centro, eu 

púxenme en contacto por correo electrónico e non recibín resposta, igualmente envieilles 
unha proposta de material para o curso escolar 2020-2021.

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE


Estás na páxina 3 dun total de 14

– As recomendacións para o verán son que disfrutedes e sigades aprendendo. Para calquera 
cousa máis individualizada pode cada familia preguntarme por  mensaxe escrita no 
WhattssApp ao meu teléfono 620353030, ou ben outras opcións que se vaian vendo.

Un saúdo da mestra Carmen.

LUNS, 15 DE XUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  E “ Hoja de lectura de minúsculas”( con sílabas e palabras). É 
para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” (Para quenes leron as “ Hojas de lectura de mayúsculas y de 
minúsculas”).

☺ Data no calendario
Día: Luns, 15; Mes: Xuño ; Ano: 2020
Día de onte, hoxe  e  mañá.

☺Caderno de matemáticas 2- Anaya, que recollestes no material do colexio. Irase facendo pouco a 
pouco. Recomendo cinco fichas por día.
A persoa adulta explica a ficha e o neno ou a nena realiza ata o final.

☺Escribe os números, nunha folla en branco, ata onde podas, por orde, empeza no 1 e segue ( sen 
axuda dun adulto).
Di en voz alta os números que escribiches.
Podes dicir o nome primeiro en galego e despois en castelán.

☺Debuxa unha froita enteira que elixas.
Mírala e debúxala, e coloréala como é.
Poñoche de exemplo unha laranxa, pero ti podes elixir a que queiras.

 
 
☺Cantar e bailar a canción do vídeo: “Este es el baile de la fruta”.
 https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE 
Sería fantástico un baile en familia.

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE
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☺Xogar aos médicos ou aos dentistas.
Ver o vídeo: “ Os bolechas. Dentista”: https://www.youtube.com/watch?v=xuQna-a5C_A  e o vídeo
de “ Os bolechas: https://www.youtube.com/watch?v=-Pk6Cenvo3E&t=107s 
A nena ou o neno serán a doutora ou o doutor, ou dentistas.
Vestirase como unha doutora ou doutor e/ou como dentistas.
E tamén buscarán na casa material que poidan utilizar para a consulta ( termómetro, papeis que 
serán a mitade dun folio para as receitas- e pódelles debuxar unha cruz...)

Pode xogar con outra persoa a:
Medir  a temperatura e rexistrala ( nome,temperatura e día).
Pescribir unha receita médica (2 CUCHARADAS DE MEL ;  UN PASEO AO AIRE LIBRE 
DIARIO , UNHA  TAZA DE LEITE QUENTE DIARIA, LIMPEZA DOS DENTES DESPOIS DE 
CADA COMIDA,..)
Cobrar a consulta ou non, utilizando os cartos da proposta da quincena anterior.
E todo o que imaxinedes.

☺Escribir 4 ou 5 palabras por ditado.
A persoa adulta collerá as follas de lectura e dictará 4 ou 5 palabras, dunha en unha, amodo, para 
que escribas en maiúsculas nas follas de caligrafía.

☺Ver o vídeo, canción para estimular o fonema “r” e repetir como no vídeo o xesto coa 
lingua:https://www.youtube.com/watch?v=_2KZIcNuFHc 

☺Aprende con Tupu- Fonema L, ver o vídeo e repetir: https://www.youtube.com/watch?
v=mWQwc3dS910 

☺Ver o vídeo: La letra “R”- capítulo especial de El Mono Sílabo: https://www.youtube.com/watch?
v=7RonNmMPLP4 
Repetir os sons das letras e a lectura de palabras.

MARTES, 16 DE XUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  E “ Hoja de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). É 
para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” (Para quenes leron as “Hojas de lectura de mayúsculas y de 
minúsculas”).

☺Data no calendario
Día: Martes, 16; Mes: Xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá.

☺Caderno de matemáticas 2- Anaya, que recollestes no material do colexio. Irase facendo pouco a 
pouco. Recomendo cinco fichas por día.
A persoa adulta explica a ficha  e o neno ou a nena realiza ata o final.

☺Ver o vídeo de curiosidades dos cans: https://www.youtube.com/watch?v=-Fc81B10TUk 
¿Atreveste a contarme algunha curiosidade dos cans?

https://www.youtube.com/watch?v=-Fc81B10TUk
https://www.youtube.com/watch?v=7RonNmMPLP4
https://www.youtube.com/watch?v=7RonNmMPLP4
https://www.youtube.com/watch?v=mWQwc3dS910
https://www.youtube.com/watch?v=mWQwc3dS910
https://www.youtube.com/watch?v=_2KZIcNuFHc
https://www.youtube.com/watch?v=-Pk6Cenvo3E&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=xuQna-a5C_A
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☺Actividade proposta por  Jorge Martínez, estudante de Bellas Artes, familiar dun alumno da clase.
Fareille chegar o resultado da actividade que me enviedes por WhatssApp, se mo autorizades por 
WhatssApp tamén. 
Expresar o meu agradecemento a este artista que en pouco tempo me trasmitiu tanto, e enriqueceu a 
miña experiencia personal e profesional, graciñas Jorge, e así a do alumnado.

– Ver os vídeos sobre Miró e Kandinsky:
“Joan Miró cuento para niños: Ojos y estrellas”: https://www.youtube.com/watch?
v=Z1lxkW9w_30 
“¿ Quién fue Vasily Kandinsky?”: https://www.youtube.com/watch?v=wF56vvP2tTg 

– Realizar o exercicio da manzá, ir facendo todos os pasos nun folio en branco, ata o final. 
Primero o “a”, despois o” b, c” e  finalmente o “d”.

– Facer unha constelación de Kandinsky. 
O debuxo  ten que ter:
- líñas
- un círculo grande
- tres círculos pequenos
- un triángulo
- moitos puntos
Podedes utilizar as cores que queirades.
Estes son dous exemplos:

https://www.youtube.com/watch?v=wF56vvP2tTg
https://www.youtube.com/watch?v=Z1lxkW9w_30
https://www.youtube.com/watch?v=Z1lxkW9w_30
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☺ Bailar e cantar a canción de Melendi con Alejandro Sanz & Arkano - Déjala Que Baile, 
Vestirvos como vos gustaría – visualizalo primeiro cos ollos pechados – e a disfrutar do baile 
movendo o corpo, o pelo, ...cada nena e cada neno ao seu estilo, aquí vos deixo o enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=yda62tNSLsQ 

☺A persoa adulta preguntaralle á nena ou ao neno no día de hoxe, de que tarea da casa se quere 
responsabilizar hoxe. Acordarase entre a persoa adulta e a nena ou o neno. E á acción.
☺Realizar un xogo en familia: por exemplo a oca, o parchís ou encestar unha pelota nunha 
papeleira.

☺A nena ou o neno pensará e escribirá en maiúsculas 5 palabras que empecen por cada unha das 
vocais ( unha palabra por cada vocal).

MÉRCORES, 17 DE XUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  e “ Hoja de lectura de minúsculas”( con sílabas e palabras). É 
para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” (Para quenes leron as” Hojas de lectura de mayúsculas y de 
minúsculas”).

☺ Data no calendario
Día: Mércores, 17; Mes: Xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá.

☺Caderno de matemáticas 2- Anaya, que recollestes no material do colexio. Irase facendo pouco a 
pouco. Recomendo cinco fichas por día.
A persoa adulta explica a ficha e a nena ou o neno realiza ata o final.

☺Dalle.

 

https://www.youtube.com/watch?v=yda62tNSLsQ
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☺Debuxo libre con ou sen cor, con ou sen letras. Sorpréndeme.

☺Cantar e facer os xestos da canción: “ Fun ao mercado”, aquí che deixo o enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=yEhQr_ROsJ0 

☺Podes construír un mercado con productos que teñas na casa. Pon un nome ao teu mercado. 
Podes xogar a vender e a comprar con quen teñas na casa e cos cartos da semana pasada.

☺A nena ou o neno pensará palabras e escribirás en  maiúsculas, 4 ou 5, nas follas de caligrafía.

☺Ver o vídeo, “Aprende a pronunciar el fonema erre vibrante_ Articulación_Dislalias”, no seguinte
enlace:https://www.youtube.com/watch?v=vUNEwsWoWy4 e repetir.

☺Ver o vídeo  “Aprendemos a articular el fonema /r/ múltiple” e repetir: 
https://www.youtube.com/watch?v=t3cmqQV1Jt8 

XOVES, 18 DE XUÑO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  E “ Hoja de lectura de minúsculas”( con sílabas e palabras). É 
para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” (Para quenes leron as “Hojas de lectura de mayúsculas y de 
minúsculas”).

☺Data no calendario.
Día: Xoves, 18; Mes: Xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá.

☺Caderno de matemáticas 2- Anaya, que recollestes no material do colexio. Irase facendo pouco a 
pouco. Recomendo cinco fichas por día.
A persoa adulta explica a ficha e  a nena ou o neno realiza ata o final.

☺Escultura en 3D
Necesitas rollos interiores de papel hixiénico, tesoiras,  pincel e témperas ou outro material co que 
poidas pintalos como ti queiras. Esto so é un exemplo. Ti pódelo facer como te imaxines.

     

https://www.youtube.com/watch?v=t3cmqQV1Jt8
https://www.youtube.com/watch?v=vUNEwsWoWy4
https://www.youtube.com/watch?v=yEhQr_ROsJ0
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☺Ver o vídeo do cuento “ Por cuatro esquinitas de nada”: https://www.youtube.com/watch?
v=RsfEqel9Bx4 . Esta vez  a persona adulta, despois de ver o vídeo entre a persoa e a nena ou o 
neno, contarao de novo á nena ou ao neno, sen vídeo. Despois pode contalo á nena ou ao neno, o 
conto, a unha persoa adulta.

☺”Canciones de reconocimiento de nuestro cuerpo”. Son moitas, vainas seguindo ata onde o corpo 
che pida. A familia podese unir, será máis divertido. A bailar, a facer os xestos, a cantar.
https://www.youtube.com/watch?v=h01yL9EvA70 

https://www.youtube.com/watch?v=h01yL9EvA70
https://www.youtube.com/watch?v=RsfEqel9Bx4
https://www.youtube.com/watch?v=RsfEqel9Bx4
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☺Escribir 4  ou 5 palabras por ditado.
A persoa adulta collerá as follas de lectura e dictará 4 ou 5 palabras, de unha en unha, amodo, para 
que escribas en maiúsculas nas follas de caligrafía.

VENRES, 19 DE XUÑO. ÚLTIMO DÍA.

 ☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  e “ Hoja de lectura de minúsculas”( con sílabas e palabras). É 
para ir lendo pouco a pouco, ao voso ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” (Para quenes leron as “Hojas de lectura de mayúsculas y de 
minúsculas”).

☺Data no calendario
Día: Venres, 19; Mes: Xuño ; Año: 2020
Día de onte, hoxe e mañá.

☺Caderno de matemáticas 2- Anaya, que recollestes no material do colexio. Irase facendo pouco a 
pouco. Recomendo as fichas que vos queden se fixestes cinco nos días anteriores.
A persoa adulta explica a ficha e a nena ou o neno realiza ata o final.

☺Dia Internacional do Orgullo LGBT ( lesbiana, gai, bisexual e transexual), tamén coñecido cómo 
día do Orgullo Gai ou Orgullo Gai, imos a celebralo hoxe.

– Falar do que significan estas catro palabras: lesbiana, gai, bisexual e transexual.
E que se se celebra para loitar pola dignidade destas persoas.

– Falar da marcha máis importante de Europa, a de Madrid ( MADO), con máis dun millón de
asistentes e que se celebra no barrio de Chueca.
(O Comité Organizador del Orgullo Estatal LGBTI, compuesto pola Federación Estatal de 
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), COGAM  , Colectivo LGTB+ de Madrid e
a Asociación de Empresas e Profesionais para o colectivo LGTBI de Madrid (AEGAL), 
decidiu celebrar o Orgullo Estatal LGTBI de manera virtual entre o 1 e o  5 de xullo, datas 
previstas antes da crisis do Covid-19. Ademáis, realizaranse accións online o día 28 de xuño,
Día do Orgullo LGTB).

– A persoa adulta coa nena ou co neno poden ver o vídeo conmemorativo 40 Anos de Orgullo 
LGTBI en Madrid, deixovos o seguinte enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=_Avw9rvJmjc 
Podedes falar do vídeo, de que vos pareceu, que vistes.

– Recortar e colorear, na orden que che indico a continuación, a Bandeira actual coas cores do 
arco iris ( deixoche o modelo). E despois ponlle un pau, ou outra cousa para agarrala.

As rúas de cores, as cores da felicidade, do amor, da diversidade, da tolerancia, dos abrazos, 
da familia, das amigas e dos amigos, as cores da libertade.

https://www.youtube.com/watch?v=_Avw9rvJmjc
http://www.aegal.es/
http://www.cogam.es/orgullo-2020-celebrara-online/
http://www.cogam.es/orgullo-2020-celebrara-online/
http://www.felgtb.org/temas/eventos-y-formacion/noticias/i/16159/560/el-orgullo-estatal-lgtbi-tendra-lugar-del-1-al-5-de-julio-en-formato-online
http://www.felgtb.org/temas/eventos-y-formacion/noticias/i/16159/560/el-orgullo-estatal-lgtbi-tendra-lugar-del-1-al-5-de-julio-en-formato-online
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☺ Ver o vídeo de Hakuna Matata:
https://www.youtube.com/watch?v=QckOyy9egEo 

☺ Medalla de reconoñecemento. Escribe unha mensaxe no círculo a ti mesmo , como premio neste 
curso escolar. Colorea. Recorta.Búscalle un lugar.

https://www.youtube.com/watch?v=QckOyy9egEo
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Aitana, Aine, Adriana, Ferran, Sofía, 
Stevens, Eylín, Elizabeth, Eyder Manuel,
Vanessa, Julia, Guillermo, Irene, Inés, 
Hugo, Puri, Diego, Rodayna, Theo, 
Martín, Martina, Marquicio, Nuria, 
Mario, Mateo e familias, moitas grazas.

Ata sempre.

Desfrutade do verán.

Carmen 
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