
Imos de viaxe (II) 

O prometido é débeda. Quedaramos na pasada fin de semana que volveriamos con máis 

propostas de viaxes para esta fin de semana. Só precisamos saber se durante a semana 

fixeches o que había que facer. Coidácheste? Axudaches a coidar os demais? 

Estudaches? Realizaches algo de exercicio físico? Estiveches en contacto cos maiores 

da túa familia que non están contigo na casa? e coas túas amizades?... 

Imos entón viaxar sen saír da casa. Veña, non te marees:  

En todos os enlaces tes un vídeo de presentación ou exemplo da canle, e logo unha 

breve explicación de en que consiste esa canle e o enlace a ela: 

 

 

● Algunha vez soñaches con viaxar polo mundo? Canle de Alanxelmundo 

Alanxelmundo é un YouTuber mexicano que ten unha canle de viaxes, 

fundamentalmente informativas e de lugares máis ou menos exóticos. 

● Dásme unha oportunidade? Canle de Christian Corom 

Christian Corom é un YouTuber español que publica vídeos das súas viaxes arredor 

do mundo, coñecendo lugares insóltos e impresionantes parques temáticos. 

● Ribeira Sacra, viaxando con Diego. Canle de Viaxando con Diego 

Viajando con Diego é unha canle que comparte vídeos que contan historias sobre 

lugares cheos de posibilidades para gozar de experiencias inolvidables. Ten un toque 

de humor e usa drons. 

● Viaxa con zapatillas polo mundo. Canle de ZapatillasPorElmundo 

Ana e Albert é unha parella que percorre o mundo: India, Tailandia, Vietnam, 

Camboya, China, Brasil, Ecuador... e contan as súas aventuras na canle Zapatillas 

por el mundo.  

● A miña volta ao mundo Canle de Victoria Vidal. 

Victoria Vidal dá a volta ao mundo por terra, mar e aire e nolo conta e dános 

consellos: Río de Janeiro, Marrakech, Bangkok, Borneo, Nova Zelanda, Ilha 

Grande... Durante un ano visita todos os continentes. 

https://youtu.be/7kpLCU82Ti4
https://www.youtube.com/user/alanxelmundo/featured
https://youtu.be/2iEIS8ky1GQ
https://www.youtube.com/user/inExplorando
https://youtu.be/HGMlp4TLrUw
https://www.youtube.com/user/viajandocondiego/featured
https://youtu.be/us3ZquuHWrw
https://www.youtube.com/channel/UCeCrvWvGEaRq6HMiGFHPrBQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCeCrvWvGEaRq6HMiGFHPrBQ/featured
https://www.youtube.com/watch?v=oJAPNm_T1fQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCDFmSEv9bygLIJ_4X1HtVWA


● Un día no mercado de Chichicastenango. Canle Euskadiz al mundo Happy Travel. 

Happy Travel de EusKadiz al mundo son unha parella que conta, con moito humor, 

unha chea de viaxes por todo o mundo, relatándonos as súas culturas e tradicións. 

Ademais son tamén axentes de viaxes. 

● E para rematar, algo diferente, en pouco máis de 1 minuto o tráiler dunha película, 

Given, unha historia simple pero poderosamente impactante contada a través da 

experiencia dun neno de 6 anos, Given segue aos lendarios surfeiros Aamion e Daize 

Goodwin a través de 15 países diferentes en procura de surf e vida natural. 

 

...................... 

E para que che poida servir de guía nestas vacacións podes descargar en pdf  a Axenda 

para adolescentes confinad@s realizado pola sección de Psicoloxía Educativa do Colexio 

Oficial de Psicoloxía de Galicia que facilita pautas para afrontar o confinamento partindo 

dunha actitude positiva e fomentando as fortalezas dos mozos e mozas: auto coidado físico 

e psicolóxico, redes sociais, planificación do tempo, empatía e solidariedade.  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BOdN5I13tnM
https://www.youtube.com/channel/UC7oCyJvlURpWuXDgK0yLr4Q/featured
https://vimeo.com/188804215
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/axenda_para_adolescentes_confinados.pdf
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/axenda_para_adolescentes_confinados.pdf

