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  RECOMENDACIÓNS  QUINCENAIS SEGUNDO DE PRIMARIA
     

A Coruña 30- 03-2020 
Estimadas familias: 
Antes de nada gustaríanos desexarvos que esteades todos y todas 

moi ben de saúde, que vos adaptedes a esta situación da que estamos 
desexando saír e voltar a estar con vós, que regresemos á 
normalidade. É moi importante que teñades establecidas unhas 
rutinas diarias entre as que estaría adicarlle un anaquiño ás tarefas 
escolares. Para iso vos damos unha serie de recomendacións para as 
seguintes dúas semanas ( as mesmas  que semanalmente vos 
enviamos por mail e colgamos no blogue: 
http://oprimeirodepatri.blogspot.com/) 
 

LINGUA CASTELÁ:  
- Lectura diaria durante un mínimo de media hora. 
- Seguir redactando nunha libreta as cousas que nos acontecen 

ao longo do día, as nosas rutinas, algo que limos, que vimos na 
tele que nos gustou…. 

- Continuar coas fichas dos diferentes enlaces e ficheiros que 
vos mandamos ( podemos alternalas) 

LINGUA GALEGA:  
- Escoitar os contos que vos mandamos: 3 cada semana. 

A casa da mosca chosca: https://www.youtube.com/watch?v=CfzEpFwj1_E 

Frederick: https://www.youtube.com/watch?v=qxQsKS-8raE 

A vaca que puxo un ovo: https://www.youtube.com/watch?v=qhVefk9RKps 

O galo Quirico: https://www.youtube.com/watch?v=2-drk7h-3rU 

Chibos chibóns: https://www.youtube.com/watch?v=aHuZ-mP2K4U 

Pulga e xigante: https://www.youtube.com/watch?v=cJ9Q88W4y6s 
Escribir na libreta: título, personaxes, o que máis me gustou e 
fago o debuxo. 

MATEMÁTICAS: 
- Xa debemos saber as táboas do 2,3,4, 6 e 8. Imos ampliando a 

5 e 10 a primeira semana e 7 e 9 a seguinte. Tamén repasamos 
as anteriores.  
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- Continuamos coas fichas que vos mandamos e tamén cos 
diferentes enlaces que están tanto no blogue como mandados 
por mail. 

CIENCIAS SOCIAS E NATURAIS: Xa temos aprendida a 
unidade de Sociais sobre a localidade. Facemos a ficha de 
investigación da nosa cidade que tamén vos mandamos por mail 
e está no blogue. 
PLÁSTICA: Podemos seguir adornando as ventas das nosas 
casas con debuxos e mensaxes motivantes. Tamén podemos facer 
o noso propio coronavirus ,seguindo estas instruccións: 
  -Mesturar plastilina verde e amarela. 

- Facemos unha bola.  
- Con plasti blanca e negra facemos os ollos. 
- Debuxamos a boca. 
- Pintamos uns palillos e poñémolos con unhas bolliñas 
de plasti. 

Se non temos plastilina na casa, podemos facela caseira, co 
seguinte enlace: https://www.trucosdefamilia.com/como-hacer-plastilina-casera-en-cinco-
minutos-y-sin-coccion/ 

 
 
INGLÉS: No seguinte enlace a drive atoparedes unhas fichas 
para cada semana propostas e feitas pola profe Inma, e uns 
enlaces moi interesantes e divertidos. 

 https://drive.google.com/drive/folders/1GMqQt0cW-EAI57NTI_nrqEUKduQlkgA1 
 

 Por favor, estade atentos-as ás indicacións que 
semanalmente vos mandamos por mail e tamén no blogue.  

Blogue de aula: http://oprimeirodepatri.blogspot.com/ 
 

OUTRA RECOMENDACIÓN É QUE VOS DESCARGUEDES NO MÓBIL  A APLICACIÓN DE 
ABALAR PARA PODER ACCEDER Á INFORMACIÓN ACADÉMICA DOS VOSOS FILLOS E 
FILLAS:  
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/guia-mobil-familias-galego.pdf 

E seguide nas vosas casiñas ata que as autoridades o marquen, é 
moi importante seguir as recomendación que nos están dando , polo 
ben de todos e todas. 
 
 Un saúdo,  

As titoras de Segundo: Patricia, Isabel e María. 
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