
CRA DE RIANXO ciclo de Educación Infantil: 

 Desde o comezo do Estado de Alarma, púxose en marcha o procedemento de ensino a 

distancia onde se procurou unha forte comunicación coas familias,  orientándoas e 

asesorándoas cara a procura da continuidade do proceso educativo iniciado na escola. Non 

todas as familias da cativada de Educación Infantil conta cos recursos idóneos de acceso a 

internet; e  polo tanto as titoras que imparten docencia nestes grupos tiveron que amoldarse 

aos recursos tecnolóxicos dos que dispoñían as familias para enviarlles as  propostas de 

actividades feitas polo profesorado que imparte docencia no ciclo.  

 A canle principal de comunicación entre a maioría das titoría e as familias está sendo  o 

teléfono móbil, utilizando a conversa telefónica periódica para intercambiar información 

directa e individual de cada neno ou nena cos seus proxenitores ou mediante a aplicación de 

Whast app ( de forma individual ou colectiva) que se realizará diariamente se é necesario. Esa 

comunicación, a recepción imaxes ou vídeos da cativada realizando actividades ou o material 

impreso serán a principal fonte de observación da continuidade das aprendizaxes. 

Realizaranse ademais vídeo conferencias individuais e grupais entre alumnado e titoría. 

As ACTIVIDADES propostas asumen como punto de partida os principios metodolóxicos 

correspondentes á Escola Nova: actividade, globalización, carácter lúdico das experiencias, 

aprendizaxe por descubrimento, clima positivo, paidocentrismo. 

     Na formulación das mesmas procurarase que utilicen diversos materiais, recursos 

tecnolóxicos, agrupamentos variados  (sos ou coa axuda dalgún membro familiar), distintos 

escenarios ( dentro do fogar)  e inclúan: hábitos, linguaxe (oral e escrita), psicomotricidade 

(grosa e fina)  e actividades expresivas ( plástica, música e expresión corporal), que soen estar 

sempre presentes, sexa cal sexa o entorno no que se desenvolvan. Traballarán de forma 

globalizada as tres áreas curriculares e contribuirán á adquisición progresiva das capacidades 

de etapa e as CCBB. 

 Non se esquece  a diversidade que cada neno e nena poda ter no seu  

desenvolvemento evolutivo polo que a proposta de actividades e moi ampla ofertando  

tarefas de reforzo e ampliación para aquela cativada que o necesite. 

As actividades está pensadas para que os materiais utilizados sexan accesibles para todo 

o alumnado ( haxa en todas as casas)  e no caso de que para algunha tarefa con material 

impreso se  necesite de impresora, e as familias non conten cos recursos necesarios 

intentarase abordar unha solución de forma personalizada.  

 



 
   
 

Os recursos co que se contarán serán diversos segundo as particularidades de cada 

titoría, entre algúns deles podemos citar:  

 A aula virtual da Web do colexio. Nela ofertaranse  propostas de actividades 

diarias, semanais ou quincenais  para este trimestre.  Ademais subiranse unha 

gran variedade de materiais como aplicacións educativas, contos, cancións, 

actividades plásticas, de linguaxe, baile, visitas virtuais, outras webs de interese 

educativo….   

 A Web do centro: nela recóllense experiencias en familia, obradoiros de cociña, 

experimentos científicos realizados polo alumnado... 

   Grupos de Waspp App: grupos nos que participan as familias de cada escola, e 

polos que se manteñen contacto estreito e diario, mediante o cal se envían 

propostas de actividades. 

 Vídeo chamadas:  outro recurso que se emprega coa finalidade de manter o 

contacto directo co alumnado, poder comunicarnos de xeito simultáneo co 

grupo, poder compartir inquedanzas e abordar propostas que se estean a 

realizar, `postas en común.... 

 Outras canles telemáticas como blogs de aula, etc. 

 

 


