
Sete propostas de lecer na casa para a semana de 
descanso 

 

Tras tres semanas de confinamento na casa traballando en 
actividades escolares, esta é unha semana de descanso na que 

podemos privilexiar as activades de lecer en familia.  
 

Cremos que sería unha boa idea que cada familia reserve un 
momento de cada unha das xornadas para que todos os seus 

membros compartan unha actividade de lecer.  
 

Entre as moitas posibilidades existentes propoñemos 
 

1–. Concerto de rock en familia: «Rokeando na casa con 
Pakolas» .  

 
A gozar a tope, chimpar, choutar e bailar… vaia planazo, Rock con 

Pakolas (Paco Cerdeira) e todas as súas cancións de animais con cola 

(ou sen ela ;-p!) 
 

Duración: 38 minutos. Precísase conexión a internet e pantalla (tele, 
ordenador, tablet ou teléfono). 

 
2–. Contacontos en familia: «Unha árbore misteriosa». 

 
Espazo de contos para escoitar na casa durante a corentena aberto 

polo grupo Itinerantes do Vento. 
 

«Dentro do edificio onde naceu a Árbore viven moitos personaxes, e 
se cadra aínda non os coñecemos todos. Cada un ten a súa propia 

maneira de ser, pero a curiosidade por saber da procedencia da 
semente é a mesma. Os que son máis curiosos queren saber que é o 

que hai alá arriba, no cumio da árbore. Así, os primeiros en gabear 

polo tronco son Matilde, Ton e Cósmico o gato, que viven a primeira 
das aventuras. A medida que o Vento vai contando historias, iremos 

descubrindo máis personaxes. Cantos serán?» 
 

Duración de cada sesión: de 10 a 28 minutos. Precísase conexión a 
internet e pantalla (tele, ordenador, tablet ou teléfono). 

 
3–. Teatro en familia: «Rubicundo», peza de teatro dos 

Ghazafellos.  
 

Obra teatral do grupo Ghazafellos, adaptación do libro Rubicundo de 
María Canosa, editado por Xerais e finalista do Premio Merlín de 

https://www.conlosninosenlamochila.com/2020/03/iniciativas-solidarias-para-afrontar-la-cuarentena.html
https://www.salondolibro.gal/sen-categorizar/rokeando-na-casa-con-pakolas/
https://www.salondolibro.gal/sen-categorizar/rokeando-na-casa-con-pakolas/
http://www.galiciantunes.com/bandsandartists/959
https://itinerantesdovento.com/unha-arbore-misteriosa/
https://itinerantesdovento.com/
https://www.afundacion.org/ga/afundacion-en-casa/recurso/rubicundo-teatro-gazafhellos
https://www.afundacion.org/ga/afundacion-en-casa/recurso/rubicundo-teatro-gazafhellos
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XfbBBAJAgsk&feature=emb_logo
https://www.xerais.gal/libro.php?id=3927085
https://www.xerais.gal/autores.php?tipo=autores&id=100005689


Literatura Infantil 2014. Forma parte das actividades de Afundación 

na Casa. 

«Todas as noites Rubicundo sae na súa bicicleta enriba da árbore do 

seu xardín rumbo á noite pecha. Semella que ninguén repara neste 

personaxe con gabán e sombreiro de copa. Ninguén agás a curiosa e 
soñadora Erea, disposta a chegar ata o final daquel misterio. 

Unha historia sobre a amizade, a constancia e a poesía que nos 
anima a perseguir os nosos soños sen límites nin distancias. Unha 

posta en escena chea de sorpresas que pasan pola música, os 
monicreques, a acrobacia e o claqué, entre outros». 

Duración: 58 minutos. Precísase conexión a internet e pantalla (tele, 
ordenador, tablet ou teléfono). 

 
4–. Ciencia en familia: «Experiencias e experimentos para 

para entreterse na casa».  
 

Propóñense 50 xogos sensoriais a realizar na casa con materiais 
habituais nos fogares: masa de sal, plastilina caseira, mestura de 

cores, arcodavella de densidades, correntes de azucre, ensartas 

macarróns, rescate de obxectos, volcán... 
 

Duración: 60 minutos. Materiais habituais nos fogares. 
 

5–. Lectura en familia: «Eu quedo na casa».  
 

Un contiño de Ramón D. Veiga, ilustrado por Iván R., sobre a 
situación que se vive nas casas onde hai nenos e nenas durante os 

días de confinamento. Para ler na pantalla (formato issuu). 
 

Duración: 10 minutos (aproximadamente). Precísase conexión a 
internet e pantalla (tele, ordenador, tablet ou teléfono). 

 
6–. Cociña familia: «Facemos un roscón de pascua» coa 

receita de Bolboretas no bandullo. 

 
Na semana dos roscóns de pascua, preparamos a nosa en familia. 

Pode seguirse algunha das receitas tradicionais ou a que nos 
proponen os blogueiros de Bolboretas no bandullo de cociña con 

crianzas. 
 

Duración: unha tarde. Precísase fariña, manteiga, azucre, ovos, 
leite, fermento, sal e froitas cristalizadas para decorar. 

 
7–. Cine en familia: «Tarde de cine» 

 

https://www.afundacion.org/es/afundacion-en-casa/recursos?area=%5b%5d&quien=%5b307%5d&tipo=%5b%5d
https://www.afundacion.org/es/afundacion-en-casa/recursos?area=%5b%5d&quien=%5b307%5d&tipo=%5b%5d
https://bretemas.gal/wp-content/uploads/2020/04/50-experiencias-y-experimentos.pdf.pdf.pdf
https://bretemas.gal/wp-content/uploads/2020/04/50-experiencias-y-experimentos.pdf.pdf.pdf
https://issuu.com/edicionsxeraisdegalicia/docs/euquedonacasa_20pp
https://www.xerais.gal/autores.php?tipo=autores&id=100111510
https://www.xerais.gal/autores.php?tipo=ilustradores&id=100030482
http://www.bolboretasnobandullo.com/2014/01/roscon-de-reis.html
http://www.bolboretasnobandullo.com/2014/01/roscon-de-reis.html
https://www.youtube.com/watch?v=MXREL2YA_YM
https://www.xerais.gal/libro.php?id=5535157
https://www.xerais.gal/libro.php?id=5535157
http://www.sensacine.com/peliculas/infantil/


Complétase a semana de lecer cunha tarde de cine. É importante que 

a escolla do título sexa un acordo de familia. Non está de máis 
consultar os títulos disponibles na televisión ou nalgunhas das 

plataformas audiovisuais.  

 
Duración: 120 minutos. Precísase conexión a internet e pantalla 

(tele, ordenador, tablet ou teléfono). 
 

 
Manuel Bragado 

Orientación do CEIP de Cedeira. 
 


