
Ola familias, deixámosvos novas propostas ademáis das da  “Cortiza Virtual” que segue
medrando grazas as achegas de todo o alumnado de 1º e 2º. 

Coma  sempre,  son  tarefas  non  obrigatorias,  aínda  que  se  queredes  facermas  chegar
podedes e eu botareilles un ollo. 

Atoparedes colgados na web do Centro,  un PDF de repaso de Lecto e Mate e un PDF de
sopas de letras por se queredes imprimir ou copiar as actividades nunha libreta, son da
editorial “La Calesa” que abriu os contidos debido ao confinamento. 

Aquí deixovos uns enlaces para que saiades de dúbidas fronte a tódalas cuestións que vos
plantexades sobre ensinar a ler xs vosxs fillxs. 

Cuándo enseñar a leer a los niños
Cómo facilitar el aprendizaje de la lectura y la escritura
20 Ideas para ayudar al cerebro a aprender a leer
Cuentos y libros en letra ligada para aprender a leer

Neste enlace atoparedes un vídeo feito polo alumnado de 2º, o ano pasado, no que veredes
os xestos que acompañan a cada letra, por se queredes practicalos e avanzar cxs peques. 
Abecedario xestual

Tamén fareivos mención a tres apps moi interesantes que abofé faranlles pasar un bo rato
xogando e aprendendo 

● BMATH (android) app de matemáticas da empresa innovamat, gratuita neste intre,
que ofrece avanzar nas matemáticas ao ritmo de cada quen 15 minutos ao día. 

● LIGHTBOT HOUR (android) app de iniciación á robótica moi divertida e sinxela, é
importante que atendan ás instruccións e que sexan quen de ir facendo aos poucos
sen a vosa axuda. 

● SCRATCHJR  (android)  app  de  iniciación  á  scratch  que  é  unha  linguaxe  de
programación visual a través de bloques. 

Por  último  dicirvos  que  o  mércores,  22  de  abril  ás  19h,   faremos  a  primeira
videochamada a través do Webex. Se premedes na palabra veredes na web do cole,  toda
a  información  sobre  como  descargalo  e  tamén  alí  atoparedes  un  manual  de  uso.
Enviareivos  o enlace para que vos podades conectar, o  propio  día,  a través do correo
electrónico. 

Espero que sigades levándolo tan ben como ata o de agora, moitísimo ánimo que cada vez
está máis perto a saída. 

Unha aperta moi grande para todxs!!!
                                                                                                                                  Gotty. 

https://padlet.com/gottyiope/pk1cbcpscicb
https://www.edu.xunta.gal/centros/cepneiravilas/node/672
https://www.youtube.com/watch?v=Evh59e33OQM&feature=youtu.be
http://www.clubpequeslectores.com/2018/10/cuentos-libros-letra-ligada-aprender-leer.html
http://www.clubpequeslectores.com/2017/03/ideas-ayudar-cerebro-aprender-leer.html
http://www.clubpequeslectores.com/2016/01/aprender-leer-escribir-cada-dia.html
http://www.clubpequeslectores.com/2016/05/cuando-aprender-leer-escribir.html

