
                                                              CEIP PLURILINGÜE SAN ROQUE DE DARBO                                                                    

Un recurso esencial que temos, como humanos, é a planificación. Trátase dunha das actitudes máis concretas e 

útiles para desenvolver unha boa calidade de vida. Ven a supoñer un traballo consciente e responsable sobre as 

decisións que deben ser tomadas coa participación doutras persoas. Aínda que sempre haberá imprevistos na nosa 

axenda, a realidade é que establecer unha rutina, pensar no futuro ou nas posibles adversidades e buscar solucións 

aos problemas que poidan darse, é sempre útil. 

- Anímate a facer a túa planificación diaria. Compártea coa familia e comprométete a cumprila.  

- Avalía a diario o grao de consecución e felicítate polos logros. 

Fai o teu propio calendario. Adapta este, inventa outro, deséñao en papel... o importante é que o cumpras. 

DÍA HORAS TAREFA REFLEXIÓNS SOBRE O HÁBITO 
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8:30 ESPERTAR 
-Programar o espertador para que soe todos os días a mesma hora. 
-Disciplinarse para no tardar máis de 15 minutos en levantarse. 
-É importante establecer o hábito de facelo sempre á mesma hora. 

9:00 ASEO 
-Ser sistemático/a e coidadoso/a co aseo persoal. 
-Coordinándose cos demais membros da familia para o acceso ao baño, é bo e ata 
pode ser relaxante o dedicar un tempo para atilarse. 

9:15 VESTIRSE 
-Ocuparnos da vestimenta, preparándoa incluso o día anterior. 
-Aínda que non poidamos saír, é importante decidir poñer aquela roupa coa que nos 
atopemos cómodos, seguros e incluso atractivos/as. 

9:30 ALMORZO 

-Na medida do posible, almorzar en familia. 
-Aproveitar para desexarnos un bo día, repasando o plan da xornada. 
-Se escoitamos a radio ou vemos a televisión a esta hora, podemos comentar as 
noticias, respectando as quendas de intervención e os comentarios dos demais. En 
calquera caso, rematar cunha perspectiva positiva da situación. 
-Segundo a idade, axudar e/ou programar rotatoriamente á preparación e a 
recollida da mesa. 

10:30 LIMPEZA 

-Volver á habitación para ventilala, recoller a roupa, facer a cama e ordenar. 
-Participar nas tarefas de limpeza diaria do fogar. 
-Preparar a mesa de estudo e repasar esta folla, a axenda, ou a planificación 
acordada, que debería estar por escrito. 

11:00 EXERCICIO 
-Desenvolver algunha táboa de actividade física. Esta importante actividade pode 
ser moi divertida se a facemos xuntos, con música e ao mesmo ritmo. 

11:30 
TAREFA 

ESCOLAR 

-No momento de sentarse, escribir brevemente, enumerando, na axenda ou nunha 
folla de papel en branco, as actividades que decidimos desenvolver na sesión de 
traballo. 
-Poñer cerca o material necesario para enfrontar cada tarefa: libros, libretas, 
ordenador... retirando da mesa de traballo calquera outro elemento innecesario. 
-Debería estar coordinada con toda a familia esta hora de traballo, de tal xeito que 
non houbera ruído na casa neste momento. Os demais membros da unidade 
familiar terían que coordinarse con nos para facer neste mesmo momento traballo 
intelectual, lectura ou calquera outra tarefa que non provoque despistes. 
-É útil ter un reloxo diante para observar como avanzamos na tarefa. 
-Non se debe traballar máis dunha hora seguida. 
-A medida que avancemos no traballo, podemos ir marcando o cumprimento na 
folla índice. De ser o caso, nesta folla tamén deberíamos describir brevemente as 
dificultades atopadas ou o que queda pendente. 
-Ao rematar co último punto, recolleremos o material, arquivando, do xeito máis 
organizado posible, o froito do noso esforzo.  
-Está ben que nos reforcemos a nos mesmos, sentíndonos orgullosos/as  por 
cumprir co traballo acordado, axudando deste xeito ao funcionamento da familia e 
da sociedade, nestes momentos extraordinarios. 

13:00 AFECCIÓNS 

-A familia, cos amigos/as, xunto coa escola e as ocupacións que desenvolvemos 
meramente por pracer, no tempo libre (hobbies), son os piares básicos da nosa vida. 
-Organizada a relación familiar e o traballo escolar, nestes días extraordinarios é 
importante prever un tempo para manter contacto telemático cos compañeiros/as e 
a familia máis distante. 
-Na nosa habitación, ou no espazo que poidamos ocupar a modo de taller, sería 
interesante intentar, coa participación doutros familiares, algún tipo de 
investigación, montaxe, experimentación, proxecto... no que se avance día a día.  

13:30 COCIÑAR 

-Segundo a idade e coa participación dos adultos, estes días son unha oportunidade 
para avanzar nas nosas habilidades culinarias. 
-Trátase dun traballo a compartir: programar unha dieta equilibrada, decidir as 
receitas e a compra, distribuír as tarefas de preparación, poñer a mesa, recoller, 
lavar... 



POLAS TARDES 

14:30 COMIDA 

-Trátase doutro momento estupendo para estar xuntos/as, compartindo o que 
elaboramos, nunha atmosfera distendida na que poidamos poñer en común a 
evolución da primeira parte da xornada, “negociando” os necesarios axustes. 
-En calquera caso, é importante ter moi presentes os hábitos formais de 
compostura: xeito de sentarse, utilización dos cubertos, cortesía... para evitar que as 
correccións comprometan o benestar que merecemos. 

15:30 DESCANSO 

-Segundo as necesidades persoais, despois de comer e distribuír as tarefas de 
recollida da mesa e a cociña, poderíamos reservar un breve tempo para o repouso.  
-Neste tempo deberíamos evitar actividades de movemento ou ruidosas que 
puidesen molestar as opcións dos demais. 

16:00 LECTURA 

-Aínda que podemos recorrer a este entretemento en calquera momento ao longo 
da xornada, parece interesante reservar un tempo para gozar desta actividade en 
sintonía. 
-Ao ler tod@s os membros da familia no mesmo espazo, favorecemos a modelaxe 
dos máis reticentes, dándonos a oportunidade de vivir outras historias, noutros 
espazos e outros tempos. 
-Se o rematar a sesión resumimos o que avanzou cada quen no seu libro, forzamos 
unha lectura máis atenta e motivadora, ao tempo de adquirir información sobre as 
outras obras. 

17:00 TV - VÍDEO 

-A música pode acompañarnos de fondo boa parte da xornada, sempre que non 
moleste o traballo particular. 
-Aínda así, e segundo os gustos, podemos reservar tempo na xornada para 
programar algunha película de interese compartido. 
-O interesante, despois do visionado atento, sería dedicar un tempo posterior para o 
debate, facendo comentarios sobre o argumento, o comportamento das 
personaxes, como actuariamos nos nesas circunstancias, como variaría a historia 
segundo o cambio nas actuacións dalgúns dos actores/actrices, cales foron os nosos 
sentimentos, que condutas nos pareceron rexeitables... 

18:00 ACT. FÍSICA 

-A media tarde, estaría ben habituarse a facer algún tipo de exercicio físico de certa 
intensidade. 
-Despois de traballar a respiración, pasaríamos a exercicios de tonificación do 
tronco, as pernas e os brazos. 

19:00 XOGOS 

-Tamén sería gratificante reservar un tempo para xogos de mesa en familia. 
-O realmente importante e transmitir sensación de tranquilidade e satisfacción, 
preocupándose pola participación de todos/as. Non se trata de gañar ou de ocupar 
máis tempo. Os adultos temos que funcionar como modelos, para compensar as 
diferenzas. 
-Podemos recorrer a xogos clásicos, ou inventar entretementos novos, poñendo en 
práctica a creatividade e axustando as normas entre tod@s. 
-Utilizar as letras, palabras, números e operacións matemáticas, tamén pode ser 
divertido si buscamos a súa perspectiva lúdica e adaptamos a complexidade das 
propostas para que participemos todos con satisfacción. 

20:00 PLÁSTICA 

-Individualmente, cos irmáns ou coa participación dos adultos, os talleres de 
plástica, incluso con materiais de estrago, poden ser moi entretidos e motivadores. 
-As propostas son infinitas e soamente teñen o límite da nosa imaxinación. 
Recortando revistas, periódicos, folletos... podemos deseñar pósters, collage... 
alusivos a películas, cancións... incluso temas de estudo das ciencias naturais ou 
sociais. 
-Parece importante corresponsabilizarse na recollida dos restos da actividade. Aínda 
que o proxecto non rematado deberá seguirse o próximo día, os recursos utilizados 
e os restos dos recortes teñen que depositarse no seu lugar. Sempre é máis 
agradable retomar a actividade se cada cousa está no seu sitio. 

21:00 CEA 

-O tempo da cea, coa súa preparación en familia, volve a ser unha oportunidade 
para repasar a evolución da xornada. 
-Desexándonos as boas noites, e despois do aseo persoal,  é o momento de pasar ao 
noso espazo de intimidade para descansar. 

22:00 REPOUSAR 

-Segundo a idade e as costumes de cada quen, na habitación podemos avanzar no 
libro que estamos lendo. De facelo así, deberíamos establecer o hábito de observar 
o reloxo para parar á hora determinada. 
-Antes de conciliar o sono, temos a oportunidade de facer un repaso mental sobre 
as actividades que desenvolvemos ao longo da xornada, reflexionando brevemente 
sobre os nosos sentimentos e comportamentos. 

 

 


