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CLASES DE 0-1-ANOS

INTRODUCIÓN:  
 
Comezamos o curso con 13 bebés, 6 na aula de 0 a 1 A e 7 na aula de 0 a 1 B. O abanico de
idades ía desde os 9  ata os 4 meses. No segundo trimestre incorporáronse tres bebés máis,
de 4 e 5 meses, dous para a aula A e un para B. 
O noso principal obxectivo foi ter as súas necesidades básicas cubertas e que os nenos e
nenas se sentiran seguros e queridos, e para acadalo,en primeiro lugar organizamos as aulas
para que puidesen estar relaxados, contemplando toda a  aula, aos compañeiros e a nós as
educadoras. Como non gateaban nin se desprazaban colocamos colchonetas e sobre elas
mantiñas de actividades, tamén os deitabamos nas hamacas para que puidesen descansar,
sentámolos en bumbos, ofrecémoslles axóuxeres, ximnasios, mordedores, ...
En segundo lugar, cambiámoslles os cueiros cada vez que o precisaban e aproveitamos ese
momento tan íntimo e persoal para acaricialos, falarlles, sorrirlles e darlles biquiños e mimiños.
O terceiro punto importante é a alimentación. Os bebés que tomaban soamente o biberón
respectámoslles os horarios que nos dicían os pais, e os que xa comían de papa, xa tiñan que
esperar ata as 12 que é a hora de xantar os bebés na escola.
Unha vez acadado o noso principal obxectivo, podemos empezar a realizar con eles distintas
actividades que os estimulen a nivel motor, lingüístico, cognitivo, emocional...

PRIMEIRO TRIMESTRE
 
MASAXES RELAXANTES

Unha vez que xa tivemos aos bebés adaptados á escola, lanzámonos a darlles unhas masaxes
relaxantes que nos conectan con eles aínda  máis.
En primeiro lugar, caldeamos o ambiente da clase cun calefactor para que non sintan frío.
Teñen que estar moi a gusto. Sobre unha mantiña colocamos ao bebé espido(só co cueiro) e
comezamos a masaxear o seu corpo de dentro para afora, do peito cara os brazos, dámoslle
masaxes na barriguiña, nas pernas, nos pes, nas mans, no lombo.... sempre falándolle con
tenrura.
A verdade é que hai algún bebé que non lle gusta moito pero en xeral podemos dicir que é
unha actividade moi pracenteira para eles e para as profes, posto que temos unha conexión
máis íntima con eles.
SAMAÍN

Na escola celebramos o Samaín decorando a entrada con todas as cabazas aportadas polas
familias dos cativos, decoradas de formas moi orixinais. As familias dos bebés participaron de
forma  moi  activa,  dando  mostra  da  súa  imaxinación,  da  súa  implicación  e  das  súas
habilidades plásticas.
Nas aulas  de bebés desfrutamos manipulando cabazas de diferentes  tamaños.  Tamén foi
divertido disfrazarnos de cabazas, vampiros, bruxas....e por suposto, as profes aproveitaban
cada actividade para sacar fotos nas que as familias puidesen ver o ben que o pasamos.
Outra actividade foi  realizar  a nosa primeira manualidade:  unha divertida araña.  Os bebés
pintaron coas mans unha boliña de poliespan, e despois as profes colocáronlle limpiapipas de
cores simulando as patas. Quedaron moi simpáticas e os bebés desfrutaron da súa primeira
experiencia plástica.

NADAL

Coa chegada do Nadal a escola decorouse con adornos de nadal e as aulas dos bebés non
ían ser menos. Colgamos móbiles con árbores de nadal e papá Noel, boliñas de nadal....



As profes puxémonos mans a obra e organizamos un decorado moi bonito para facer unha
postal de nadal cos bebés de protagonistas. Cada bebé simulaba  ser un boneco de neve, e
ían vestidiños soamente cun cueiro, bufanda e sombreiro. A verdade é que todos son tan
bonitiños que era imposible que saíran feas as postais. Cada neno e nena levou a súa postal
para a súa casa como agasallo.
No  Festival  de  Nadal  os  cativos  de  2  a  3  representaron  unha  panxoliña  e  contaron  coa
colaboración de dous bebés: Xoán e Xiana . Ámbolos dous ían vestidiños como si foxen un
agasallo  de nadal. Todos, maiores e pequenos, fixérono xenial.  

SEGUNDO TRIMESTRE:

DÍA DA PAZ

Para celebrar o Día da Paz (30 de Xaneiro), cada neno e nena da escola pintou coas súas
manciñas un corazón. Despois decoramos a entrada da escola con ramilletes de corazóns. 
Tamén puxemos un tendal  para que as  familias  o  encheran  de  corazóns con mensaxes
relativas á Paz. Como é habitual, a participación foi elevada e as mensaxes eran moi bonitas.

ENTROIDO

Para  celebrar  a  chegada  do  entroido  profes  e  educadoras  puxémonos  mans  a  obra  e
elaboramos un disfraz para cada neno e nena. Este ano a temática foron as FROITAS, e aos
bebés tocoulles ir de MAZÁS.
Elaboramos o disfraz con fieltro e os pequechos participaron pintando con pintura de dedos o
verme que saía da mazá. Quedounos un disfraz  lucido que os bebés levaron posto para as
súas casas o día anterior ao festival.
O venres 9 de febreiro celebramos o FESTIVAL DE ENTROIDO na escola. As profes fomos
disfradas de froitas, con disfraces iguais aos elaborados para os nenos. As familias dos nenos
e  nenas  participaron  moi  activamente,  viñeron  case  todos  disfrazados  e  colaboraron  na
aportación de produtos típicos do entroido para poder merendar todos xuntos e pasar unha
tarde de convivencia na que compartimos risas e charlas.

DÍA DO PAI

No mes de marzo elaboramos o agasallo para os papás. Cada neno e nena estampou os pés
mollados en pintura de dedos nunha tarxetiña de cartolina. As profes decorámolos despois
facendo un moucho moi gracioso. 

TERCEIRO TRIMESTRE:

SEMANA DO LIBRO

Celebramos a Semana do Libro nos días comprendidos entre o 23 e o 27 de abril. Cada neno
e nena da escola trouxo ao inicio da semana un conto da súa casa que lles contamos na
clase. O 27 fixemos unha Feira do Libro no patio da escola. Os bebés puidemos ver todos os
contos dos compis sentadiños nunha manta, foi a nosa introdución no mundo dos contos.... 



EXPERIMENTAMOS CON TEXTURAS

Ao inicio do trimestre pedímoslle  as  familias  dos nenos material  para levar  a cabo certas
actividades cos nenos e nenas. Un deses materiais son teas de diferentes texturas, flecos,
papel de burbullas, papel de lixa, cepillo da roupa...
Con todo ese material  forramos caixas de diferentes tamaños, e así  obtivemos outro novo
xoguete: con elas, a parte de ollalas, tocalas e manipulalas, podemos facer torres...para tiralas
ao momento, podemos utilizalas como asiento, como escalón, podemos collelas cas dúas
mans e transportalas dun lugar a outro...En fin, foi un bo recurso ao que lle sacamos moito
partido. 

DÍA DA NAI

No mes de abril tamén sacamos tempo para facerlle un agasallo para mamá. 
Cada bebé trouxo un lenzo e as profes pintamos o talo dun dente de león. Despois, cada neno
guiado polas profes, foi estampando as súas pegadas de cores facendo que saían voando co
vento. Quedaron moi bonitos e os bebés participaron moi contentos.

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

Durante todo o mes de abril celebramos as Xornadas de Portas Abertas nas que os pais e nais
puideron compartir con nós un ratiño na aula. Resultou divertido porque todos tiñan que traer
algún xoguete que lles gustara ao seu fillo ou filla. Os pequechos non estrañaron nada e os
pais e nais disfrutaron dese ratiño de xogo con todos os nenos e nenas.

MES DA ARTE

Ao longo do mes de maio celebramos o Mes da Arte. Organizamos diferentes actividades
plásticas nas que os bebés puideran participar dentro das súas posibilidades. As actividades
foron as seguintes: 

– Fixemos vidreiras con sobres de plástico e témperas de cores.
– Pintamos vestidos só co cueiro sobre cartolinas con témperas de diferentes cores.
– Pintamos coas mans unhas flores moi grandes de cartolina.
– Pintamos coas  mans  un prato  de  cartón  e  cando seque pegámoslle  confeti.  Foi  a

manualidade da arte.
– Aplastamos coas mans bolas de pintura que teñen por enriba un plástico transparente.
– Coas cartolinas que pintaron espidos, as flores e unhas caixas de cartón moi grandes,

elaboramos un biombo que expuxemos na entrada da escola. Tamén expuxemos as
vidreiras.

EXPERIENCIAS CON ALIMENTOS

Fixemos dúas experiencias con alimentos:
– PINTURA  COMESTIBLE:  mesturamos  iogur  natural  con  colorante  alimentario  e

fabricamos pintura comestible. Como é normal nos bebés, todo o levan á boca. Para
eles foi unha sorpresa moi agradable descubrir que esa pintura estaba súper rica. Algo
pintaron na cartolina pero decidiron que era máis agradable comer coas mans que
pintar. Por sorte estaban todos preparados cos seus mandilóns para non manchar a
roupa, porque puxéronse como uns porquiños...pero disfrutaron un montón.

– MANIPULAMOS ESPAGUETES COCIDOS: Cando lles presentamos as bandexas cos
espaguetes no no dubidaron nin un segundo, empezaron a comer como si non houbera
máis comida en todo o día. Despois empezaron a xogar con eles rompéndoos, collendo



a puñados e levantándoos moi alto... foi unha experiencia moi tranquila, rica e divertida.

O CACHO

Na escola non quixemos perder a oportunidade de manter a tradición de facer O CACHO DE
SAN XOÁN, e aínda que este  ano o día 23 caía en sábado, nós pedímoslles ás familias que
non trouxeran herbas típicas de San Xoán o venres 22 e botámolas en auga e lavamos as
cariñas para ter moita sorte. Os bebés trouxeron moitas flores, herbas e augas de fontes e
pasárono moi ben tirándoas na auga e rompéndoas....

LIBRO DO MEU PRIMEIRO ANO

O rematar o curso cada neno e nena puideron levar para a súa casa, como recordo do seu
primer  ano  na  escola  ,  un  libro  no  que  pegamos   fotos  e  comentarios  sobre  todas  as
actividades que fixemos  na aula o longo do curso.

Cada un  trouxo  da  súa  casa  uns  calcetíns  de  cando eran  bebes  e  con  eles  as  fixemos
portadas que quedaron moi bonitas

CLASES 1-2-ANOS

INTRODUCIÓN

 A unidade de 1 a 2 anos na E.I Municipal “ O Bosque “ durante o curso 2017/2018 estivo
distribuída en tres grupos:

 Grupo “A”: formado por os nen@s máis pequerrechiños, xa que  aínda cumpriron o seu
primeiro ano durante o primeiro trimestre do curso. Ó remate do curso esta clase esta-
ba formada por 14 nen@s, dos que 2 estiveron  a media xornada, e na que se deixou
unha praza vacante para emerxencia social, que non chegou a cubrirse.

 Grupo “B” : formado por os máis maiores, xa que  cumpren o seu segundo ano durante
o segundo e terceiro trimestre do curso. Ó remate do curso estaba formada por 12
nen@s dos que 2 estiveron a media xornada, deixando unha praza vacante para emer-
xencia social, que tampouco chegou a cubrirse.

 Grupo “C” : formado tamén por os máis maiores igual que o B. Ó remate do curso esta
clase estaba formada por 13 nen@s ,dos que 4 estiveron a media xornada.

A programación ó longo do curso foi común a todos os grupos,  exceptuando a do primeiro
trimestre  que  o  grupo  “A”  tivo  unha  adaptada  á  idade  dos  seus  nen@s,  pois  eran  moi
pequerrechiños. Aínda que cada clase puido adaptar os obxectivos, contidos e actividades ás
características individuais e o ritmo de maduración dos seus nen@s.
Como  estaba  previsto  na  programación  anual,  ó  longo  do  curso  realizáronse  actividades
comúns a toda a escola e outras que realizamos nas nosas clases atendendo ós centros de
interese  propostos  en  cada  trimestre.  Realizáronse  actividades  de  grupo  ou  individuais
segundo o  traballo  a  realizar.  Todas  elas  foron  encamiñadas  a  satisfacer  as  necesidades
básicas  e  a  desenvolvelas  súas  capacidades  motoras,  cognitivas,  da  linguaxe e  afectivo-
social.
A continuación detallaremos as actividades que se realizaron ó longo deste curso atendendo
ós centros de interés que traballamos en cada trimestre:



ADAPTACIÓN

SETEMBRO 

O período de adaptación levámolo a cabo ó longo de todo o mes de setembro e na  escola
para contribuír á pronta adaptación do nen@. Programamos actividades específicas para que
no seu primeiro contacto coa escola recupere a seguridade en sí mesmo necesaria para que a
súa asistencia  sexa o máis agradable posible no menor tempo.

A adaptación é un proceso que necesita un tempo, pero este tempo non é igual para todos ,
nin tampouco o superan todos de igual maneira. Trátase de que os nen@s leven o mellor
posible a separación da súa figura de apego e para que isto suceda as profes imos   pasar a
ser as súas persoas de referencia , polo que  tratamos de transmitirlle  seguridade,darlle moito
cariño e contacto físico, atención individualizada e  manter a calma e a tranquilidade ante
condutas de inadaptación.

 Programamos unha serie de actividades encamiñadas a que o período máis complicado de
todo o curso sexa o máis curto posible e se leve a cabo dunha forma rápida. Actividades
como as seguintes:
 

 Satisfacción das necesidades básicas (hixiene, alimentación e descanso).
 Fómonos presentando para ir coñecéndonos polo noso nome.
 Empezamos a familiarizarnos coas rutinas diarias,pouco a pouco.
 Fixemos que o xogo libre nos servise para explorar e adaptarnos ós espazos.
 Escoitamos música relaxante nos momentos en que nos encontrábamos máis tensos.
 Xogamos libremente no patio exterior e no interior.
 Presentamos á nosa mascota o coelliño Simón,
 Escoitamos música alegre e bailamos ó seu ritmo en momentos máis distendidos….

 Estas foron algunhas das actividades que propuxemos para que este primeiro contacto coa
escola fose o máis satisfactorio posible e que sempre levamos a cabo de maneira flexible
adaptándoas en función das circunstancias individuais de cada nen@ e conseguir deste xeito
que  a  escola  se  converta  nun  espazo  onde  o  nen@  poida  desnvolver  todas  as  súas
capacidades gozando da convivencia con adultos e iguais.
 Ó rematar este mes fixemos o noso primeiro traballiño para levar para a casa:

 Manualidade  de  adaptación:Nas  clases  B  e  C  decidimos  facer  un  debuxo  sobre
cartolina  dun coelliño,da nosa mascota e que os nen@s a pintasen libremente, una vez
pintada recortámola e pegámoslle un depresor por atrás para que cada un a puidese
levar agarrándoa por el . Na clase A , que están os nen@s máis pequerrechiños, e aínda
non adquiriron a destreza suficiente para pintar, decidiuse facer una foto a cada neno
na clase e facer una postal coa mascota o coelliño Simón na portada da postal.Con
este primeiro traballo pretendemos acercar a cada nen@ a nosa mascota e que tamén a
presentasen nas suas casas.

PRIMEIRO TRIMESTRE

OUTUBRO : ”Coñecemos á nosa mascota Simón e ós amiguiños novos “



Durante o mes de outubro   centramos as nosas actividades en dous centros de interese
principalmente: a escola e o outono. Como estamos  a principios de curso centrarémonos na
escola,  xa  que nos axudará  a  familiarizarnos  coas  dependencias,  coas  rutinas  diarias….e
tamén  a  coñecernos  entre  nós.  Tamén  traballaremos  sobre  o  outono  pois  é  unha  nova
estación que chega e que fai que a paisaxe que nos rodea vaia cambiando e con ela as nosas
formas de vestir, de comer…

Realizámolas seguintes actividades:
 Saímos  de  excursión  por  toda  a  escola para  poder  coñecer  todas  as  súas

dependencias, visitamos a clase dos máis pequerrechiños, nela disfrutaron un montón
acariñando aos bebés e facéndolle carantoñas…como se xa fosen eles  moi maiores, e
aínda hai nada que todos estiveron nela xogando nas mantiñas, cos axoúxeres…como
pasa  o  tempo!!.  Seguimos  visitando  as  clases  dos  maiores  e  observando  canto
traballan xa sentados nas súas cadeiras e nas súas mesas,  fomos á cociña onde a
nosa cociñeira Suli, que nos explicou que estaba a cociñar ese día e tamén fomos á
oficina de Emilia onde puidemos sentarnos na sua silla que era moi divertida , pois
xiraba ó arredor! e velo ordenador, estampar co cuño da escola….

 Fomos unha vez por semana ao patio onde temos o material para psicomotricidade e
realizamos distintos circuítos onde practicamos exercicios cos que poñemos en move-
mento as distintas partes do corpo realizando actividades como arrastrarse , meterse
por dentro dun túnel, saltar dentro dos aros,deslizarse polo tobogán…Ó longo do curso
seguiremos facendo psicomotricidade unha vez por semana.

 Tamén fomos a vídeo unha vez por semana a ver debuxos e intentamos ver algo que
estea relacionado cos temas que estamos a traballar. Aínda que o que máis lles gusta
ver son os “cantajuegos” e vídeos de animais. Esta actividade tamén a repetiremos du-
rante todo o curso unha vez por semana.

 Xogamos con caixas que é unha actividade que lle gusta moito Metémonos dentro de-
las, escondémonos detrás,facemos un tren no que vai cada neno metido nun “vagón”,
abrímolas por un extremo e facemos túneles polos que nos metemos e saímos….Ta-
mén introducimos outro elemento que son os papeis de xornal que podemos arrugar,
rachar, facer bolas…e que aproveitaremos para encestalas dentro das caixas. É unha
actividade que lles resulta moi entretida e coa que o pasan moi ben.

 Tamén fixemos  xogo heurístico polo menos unha vez ou dúas por semana. É unha
continuidade do cesto dos tesouros que levabamos a cabo o curso pasado nas clases
de 0 a 1  anos. Cando eran máis pequerrechinos preguntábanse : que é isto?. Agora co
xogo heurístico preguntaranse : que podo facer con isto?. Consiste en ter na clase unha
caixa con obxectos e materiais de desfeito e da vida cotiá de madeira, de metal, de
plástico, de cartón...Con esta forma de xogo investigan, experimentan, fan hipóteses
por medio da manipulación. Perciben por medio dos sentidos gran cantidade de expe-
riencias e información do contorno. Adquiren novos coñecementos por medio da propia
acción. Descobren texturas, formas, cores, volume, peso, temperatura. É unha activida-
de que lle gusta e coa que se entreteñen moito, pois inventan múltiples usos que lles
poden dar ós diversos obxetos que se poden encontrar.

 Introducimos o tema do outono nas nosas clases , falamos sobre el, ollamos láminas
nas que aparecen produtos e froitos típicos desta estación, trouxemos á clase follas,
espigas de millo, cabazas….Pintamos nun folio unha folla con tempera.

 Realizamos a experiencia deste mes adicada a experimentar co millo e cos carozos.
Aproveitando que nos atopamos no outono  trouxemos  millo e puidemos observalo, to-



calo, quitarlle as carrupas,debullalo ….. Unha vez debullado traballamos a motricidade
fina intentando introducir os grans en botellas e tamén aproveitamos os carozos para
tocar, manipular e xogar con eles a facer torres moi altas. Aproveitamos para falar de
que animais se alimentan de millo e entre eles atopábase o coelliño, a nosa mascota,
que o come moído en forma de fariña. E nós tamén o comemos de distintas formas e
unha delas e en forma de flocos…así que aproveitamento oportunidade e fomos a co-
ciña e fixemos flocos de millo no microondas e comémolos na hora da galleta…estaban
boísimos!!!!!.

 Celebrámolo Magosto, este curso celebrámolo antes, xa que sempre o celebrábamos
en novembro, pero as castañas para esas datas xa escaseaban, así que adiantámolo.
Saímos a o patio interior da escola todos os nen@s e antes de degustar as castañas  as
profes de 1 a 2 representaron o conto de “Caracol e caracola” de Armando Quintero e
André Letria Edit.OQO, que nos contaba unha historia moi bonita de amizade de 2 cara-
cois. Estiveron todos moi atentos e  gustoulles moito . Unha vez rematado  xa nos pu-
xemos a saborear as deliciosas castañas.

 E xa para rematar o mes de outubro o día 31 celebramos o Samaín e para festexalo re-
alizamos distintas actividades:

 - Observamos e manipulamos distintos tipos de cabazas: grandes e pequenas,de distintas
cores ( laranxas, verdes, amarelas…), de distintas formas. E despois entre todos baleiramos
unha, fixémoslle un burato por arriba e coas mans fomos baleirando o seu contido e unha vez
que a tiñamos valeira decorámola.

- Contamos durante toda a semana contos de bruxas, fantasmas e monstruos…entre eles
“Ruidos de espanto” Edit.Usborne e “ La fábrica de monstruos” Edit. ArtimeSaimos todos o
patio e colocamos todas as cabazas que trouxemos da casa e puidemos velas e despois to-
dos sentadiños asistimos a representación que fixeron as profes do conto “Corre corre caba-
ciña”e o que rematou escoitamos e cantamos todos xuntos a súa canción. Todos estiveron
moi atentos e disfrutaron moito!

- Levamos á entrada da escola  as distintas cabazas que cada nen@ trouxo decoradas das
súas casas. Este ano animáronse moitos pais a participar nesta actividade e habíaas moi boni-
tas e orixinais. E quedaron alí toda a semana , formando parte da decoración do Samaín.

NOVEMBRO: ” Simón disfruta do outono”.

Ó longo dese mes seguimos traballando o tema do outono coas seguintes actividades:

• Continuamos  co tema do outono falando dos cambios que experimenta a paisaxe que
nos rodea: caen as follas das árbores,fai máis frío, empeza a chover…Adicamos varios
días ó longo deste mes a facer actividades relacionadas con esta estación:xogamos
coas  follas,  experimentamos con elas e observámolas, hainas de distintos tamaños,
formas, texturas, cores…,tamén pintamos unha nun  folio que as profes nos debuxaron,
estampamos con tampóns  motivos do outono, saímos ó patio de fóra cos paraugas un
día que choiva para experimentar a sensación da choiva caendo sobre o paraugas,
fixemos maracas con botellas que reenchemos con abelás, castañas, noces, millo…



• Decoramos a entrada da escola con motivos de outono entre todos. A nosa unidade
fixo varias cousas: os  nen@s da clase “A” pintaron coas cores do outono en papel
continuo e logo as súas profes debuxaron follas e recortáronas, os das clases “B” e “C”
tamén fixeron máis follas co mesmo procedemento e ademais fixeron un cogomelo
cada clase, utilizando como base unhas bobinas  grandes de cartón pintaron a base de
marrón e logo pintaron de vermello papel continuo e as profes déronlle forma facendo o
sombreiro  do  cogomelo  e  para  rematar  unha  vez  construído  o  cogoelo  pegáronlle
manchiñas brancas de cartolina.  Unha vez rematado o traballo  saímos a decorar  a
entrada  ,  as  follas  que  fixeramos  nos  puxémolas  todas  pegadas  polo  chan  e  nos
cristais, os nen@s de 2 a 3 fixeron móbiles coas follas que colgaron do teito e tamén
colocamos  os  cogomelos,  xunto  cos  que  fixeron  os  demais.  Quedounos  unha
decoración do outono moi chula !!

• Fixemos a experiencia cos froitos do outono, aproveitando esta data do ano na que
nos atopamos pedimos a colaboración dos pais para que cada nen@ trouxera á clase
diversos froitos típicos do outono como: laranxas, mandarinas, caquis, uvas, granadas,
… cos que puidemos observar,  manipular  e  tamén….probar.  Case todos os nen@s
probaron de todo aínda que algúns gustaron máis que outros.

• Fixemos un “photocall do outono”,collemos unha caixa grande alargada de forma que
collese  un  nen@  dentro  de  pé  e  deixámoslle  a  parte  de  adiante  e  os  laterais   e
recortámoslle a parte de atrás. Na parte de adiante debuxamos e pintamos unha folla
deixando un burato para meter e cabeza e outros dous laterais para meter os brazos.
Tamén  fixemos  un  decorado  outonal  para  poñer  de  fondo.  Unha  vez  rematado
empezamos a facer a foto a cada nen@, algúns fixérona encantados , pero outros non
lles  gustou  tanto  meterse  por  detrás  da  caixa  e  metela  cabeza  e  os  brazos...pero
logramos facerlla a todos. Ó rematar fixemos un marco a cada un para que puidese
levala para a casa , quedou moi graciosa!!.Ó rematar esta actividade nas nosas clases
levamos o “photocall” para entrada para que todos os demais nen@s da escola que
quixesen puideran facerse  a foto.

 Debuxamos una árbore  grande en papel continuo e logo fomos estampando a man de
cada nen@ e tamén as das profes a modo de follas. Estampámolas  nas ramas da
árbore e tamén caídas ó seu pé. Unha vez rematada pegámola na parede e quedou
decorando a clase o resto do trimestre.

o Colocamos na clase “A”  globos  moi grandes colgados do teito e recheámolos
de legumbres e de landras,  castañas….e deixámolos á altura deles para que
puidesen collelos e movelos, enganchalos e deixalos, lanzalos….pasárono xenial.
Foi  unha  actividade  moi   divertida  e  da  que  disfrutaron  moito  a  mediodía  .
Momento no que estamos as tres clases xuntas  mentres  van espertando da
sesta.

 Confeccionamos  unha  cortina de tiras de plástico  de distintas cores que puxemos
nun recuncho do patio. Cortamos tiras de moitas cores e atámolas nun cordel  que
colgamos a unha altura media dun lado a outro do patio para que os nen@s puidesen
xogar a esconderse e pasar dun lado a outro. Foi unha actividade moi novedosa para
eles e coa que disfrutaron moito!!.

 Traballamos o esquema corporal nas clases a través de distintas actividades como as
cancións , distintos xogos, visionados de imaxes, debuxando a silueta dun nen@ en
papel continuo que logo pegamos na parede da clase para que tivesen acceso a ela….
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DECEMBRO: “Simón festexa o Nadal e fai a carta ós Reis”.

Para este mes de decembro escollemos como centros de interés para traballar  nas nosas
clases o Nadal e os xoguetes  xa que coa chegada das festas de Nadal chega a ilusión aos
nosos nen@s, pois chega Papá Noel e os Reis Magos cargados de agasallos e de ilusión.

Realizamos as seguintes actividades:

 A primeiros de decembro decidimos facer entre as tres clases una árbore  de Nadal
moi grande que decoraría o noso patio ó longo de todas as Festas de Nadal. Para face-
la  tivemos a idea de facela con círculos de distintas cores e de distintos tamaños e que
iríamos colocando facéndolle a forma dunha árbore. Así que puxemos a todos os nenos
a pintar cartolinas de distintas cores, pintáronas con rodillo e tamén coas mans. Unha
vez pintadas nos recortamos círculos de tres tamaños distintos e colocamos no patio
una base de papel vermello sobre o que fomos pegando pouco a pouco os círculos de
forma aleatoria en forma de triángulo, tamén lle fixemos un tronco e no alto da árbore
una estrela moi grande. Ó pé  colocamos moitos regalos que fixemos forrando caixas
de zapatos con papeis de cores . Unha vez rematado o traballo fixemos una foto todos
xuntos diante da árbore e utilizámola para poñela dentro da estrela que lucia na punta.
Quedounos preciosa !!.

 Tamén fixemos entre todos a carta para os Reis Magos, primeiro ollamos catálogos
de xoguetes e recortamos uns cantos e despois cada nen@ elixiu un par deles para pe-
galos nunha cartolina , coa que fariamos a carta. Logo as profes fixemos un sobre gran-
de no que metemos a carta para entregarlla ó Apalpador cando viñese a visitarnos.

 A mediados de mes visitounos o Apalpador e desfrutamos da sua presencia e das his-
torias que nos contou…foi moi divertido e todos estiveron moi atentos!. Aproveitamos
para entregarlle  a carta que fixeramos pedindo os agasallos .

 Probamos alimentos típicos destas datas como: turrón de chocolate, polvoróns, ma-
zapáns, figos pasos,turrón brando e duro…este ano foi unha novidade para todos os
nen@s probar novos sabores como os destes alimentos, pois o ano pasado aínda eran
moi pequerrechiños para probalos…pero en xeral a todos lle gustaron e repetiron varias
veces.

 Para estas datas decidimos facer una manualidade cos nosos nen@s para que a pui-
desen levar para a súa casa como agasallo para a súa familia . E pensamos en facer
una bola para colgar na árbore de Nadal das súas casas. Cada neno pintou a bola de
distintas cores ( vermella, verde…) e as profes remataron de decorala engadíndolle una
pouca purpurina. E para personalizala un pouco e que nos quedase máis orixinal fixe-
mos una foto a cada nen@ disfrazado de Papá Noel e colocámola no centro da bola.
Enganchámoslle un cordel para poder colgala na árbore e levárona para a casa o día do
festival.

 Asistimos ó festival de Nadal que facemos na escola na Casa de Cultura de Bertami-
ráns e este ano participamos cunha representación dos nosos nen@s no conto que re-
presentan os máis maiores. Tiñamos que representar os tres Reis Magos : Melchor,
Gaspar e Baltasar .Así que eliximos a un nen@ de cada clase : de “A” foi David, de “B”
foi Blanca e de “C” foi Unay. Foron tres Reis moi guapos e fixérono de marabilla !!

 Realizamos a experiencia  que tiñamos programada para este mes que era facer  tur-
rrón de chocolate . Para facelo collemos unha tableta de chocolate de reposteira e de-
rretémola mesturada con un pouco de manteiga de porco e logo fómoslle engadindo o



arroz inflado. Todos participaron encantados e ó longo da elaboración foron probando o
chocolate e o arroz inflado. Logo de mesturar todo botámolo nuns moldes con distintas
formas e levámolo á neveira e deixámolo ata o día seguinte que xa puidemos probalo.
Xuntámonos todos no patio e puxemos música e fixemos una pequena festa de degus-
tación do turrón e dalgunha larpeirada máis de Nadal. Estaba boíiiiisimo e a todos lle
gustou moito !!.

 Para despedir o ano celebramos una pequeña festa todos xuntos, saímos o patio e
puxemos música para bailar e enchemos o chan de globos de cores…bailamos todos
xuntos ó ritmo da música e xogamos cos globos…e deixando a música de fondo colo-
camos dúas mesas nas que puxemos moitos gusanitos distribuídos recipientes de co-
res e que puidemos comer todos xuntos. Pasámolo moi ben todos xuntos e ó marchar
para a casa cada nen@ levou un globo da festa para a súa casa.

SEGUNDO TRIMESTRE

XANEIRO : “ Simón abrígase “.

Escollemos para traballar ó longo deste mes o tema do  inverno, xa que deixamos atrás o
outono e a  finais  do mes  de decembro  comenzou o inverno.  Aproveitamos  para falar  e
traballar sobre as características atmosféricas destas datas e deixamos saír da escola á nosa
mascota Simón para que viaxe á casa dos nosos nen@s e así poida coñecer á súas familias.
Tamén ó longo deste mes empezamos a festexar o 2º aniversarios  nas clases B e C.

   Realizamos as seguintes actividades relacionadas con este tema:

 Traballamos sobre a nova estación que comenzou : o inverno e falamos das caracterís-
ticas atmosféricas que o acompañan así como de prendas de vestir que nos poñemos,
comidas que solemos comer ,fixemos bonecos de neve para decorar as clases, distin-
tas fichas…O día que falamos das prendas de vestir típicas desta estación puxemos lu-
vas, abrigos, gorros, bufandas…e tampouco nos esquecemos de Simón ó que tamén
abrigamos moito …Tamén falamos do uso do paraugas e de como nos días de choiva
nos resgarda e non permite que nos mollamos. Tamén xogamos coa neve, que simula-
mos facéndoa frotando dous cachos de porexpan.

 Tamén falamos da chegada dos reis Magos , que viñeron o día 6 deste mes e que lle
deixaron tantos agasallos a todos nas suas casas. Falamos polo tanto dos  xoguetes
que todos tiñan nas súas casas e propuxémonos facer un en cada clase con material
de refugallo e así entre todos colaborar na sua fabricación e despois poder xogar todos
xuntos con el. En cada clase fixemos un :

- En “A” fixeron unas botellas sensoriais, colleron botellas de un tamaño xeitoso, mais
ben pequeno e enchéronas de una mestura de  auga  e sirope de arroz (que lle aportou
densidade á auga ) e logo engadíronlle pintura de cores, purpurina, estreliñas, cuentas
de cores….de xeito que ó movelas mesturábanse todos os materiais e facían un efecto
visual moi fermoso. 

- En “B” fixeron un tren con caixas de cartón de distintos tamaños. Collemos caixas de
cartón que os nenos pintaron e fomos facendo una locomotora e tamén varios vagóns
que enganchamos con cordel.

- En “C” fixeron un camión tamén con caixas de cartón de distintos tamaños que tamén
pintaron os nenos.



 A nosa  mascota Simón empeza neste mes a saír de fin de semana a disfrutar con
cada neno ás súas casas. Á volta o luns cada neno tráenos da súa casa un folio con co-
mentarios e fotos onde nos conta todas as cousas divertidas que fixeron ó longo da fin
de semana e que podemos compartir e comentar con todos os demais compañeiros da
clase. A verdade e que todos van encantados cando lles toca levar a Simón ás suas ca-
sas.

 Fixemos a experiencia que tiñamos programada para este mes e experimentamos con
cubitos de xeo. Aproveitando que estábamos a traballar o inverno e falando do frio que
fai nesta estación trouxemos á clase cubiteras e enchémolas de auga, una deixámola
solo con auga e a outra botámoslle auga tinguida con colorante de distintas cores. Ó
que acabamos de reenchelas entre todos levámolas ó conxelador ata o día seguinte
que as fomos a recoller. E enriba dunha mesa desmoldamos os cubitos de xeo , uns
solo de auga e outros de distintas cores e deixámoslle que os observasen e os tocasen
e comprobaran os frios que estaban.

 Empezamos a celebrar o segundo aniversario dos nosos nen@s nas clases de “B” e
“C”. Xa estamos feitos uns “homiños e mulleriñas” e empezamos a soprar dúas cande-
as na tarta ,despois de soprar as candeas facemos unha foto que levaran de recordo
para a súa casa nunha postal.

 Celebramos o Día da Paz ,  o día 30 de Xaneiro conmemórase este acontecemento e
este ano  nas nosas clases celebrámolo  falando un pouco de que significaba para nos
a palabra PAZ e en que se podía traducir e buscámoslle sinónimos como: non pegar,
non morder, obedecer, portarse ben na escola e na casa, compartir, non pelexarse…
todo iso que nos costa tanto no día a día . Para traballar un pouco sobre este tema en-
tre toda a escola decidimos decorar a entrada con esta temática .

o E decidimos que os nenos pintasen corazóns de moitas cores, cada clase esco-
lleu una cor para que cada neno pintase o seu corazón e metemos dentro de
cada un a súa foto co seu nome e fixemos tres ramilletes de corazóns, un por
cada unidade e colocámolos na entrada da escola. Ademais cada clase colleu un
corazón da cor escollida pola súa clase e escribiu una frase alusiva ó que signifi-
ca a palabra Paz e colgouno fóra . Plasmamos as seguintes frases:

Clase “A” : Todos somos iguais todos somos diferentes.
Clase “B” : A amizade e a Paz medran cando as compartimos.
Clase “C” . A Paz comenza cun sorriso.

E  ademais  tamén  convidamos  a  todas  as  familias  a  que  collesen  un  corazón,  que  lles
facilitamos na entrada da escola e que escribisen tamén un dito, una frase, un refrán… relativo
a Paz e que colgasen tamén o seu corazón. E así conseguimos entre todos que a entrada á
escola quedase chea de bos desexos para festexar este día.

FEBREIRO : “ Simón divírtese no entroido”.

Coa chegada  do  mes  de  febreiro  chegou  tamén  ás  nosas  clases   o  entroido,  polo  que
aproveitamos para traballar esta tradición popular que trae ó noso entorno moito colorido e
diversión.  

   Realizamos as seguintes actividades relacionadas con estes temas:

 Traballamos no disfraz.   Este ano decidimos que íamos a tratar a tema das froitas e así
toda a escola escollemos distintas froitas sobre as que fariamos o noso disfraz. Na nosa



unidade eliximos:

 Clase “A”:  a sandía
 Clase “B”:  as uvas
 Clase “C”: as cereixas

Cada clase traballou duro no seu disfraz e no que colaboraron os nenos      facendo o que
puideron. O xoves fixemos unha festa toda a escola xunta na que puidemos lucir os nosos
disfraces e observar os dos demais nenos. Saímos todos ó patio  a desfilar para que xunto
coas profes puideramos lucir o noso disfraz e o noso traballo. Pasámolo moi ben e cando nos
fomos para a casa cada neno levou o seu disfraz para poder ensinarllo a papá e a mamá e
viran o guapos que estábamos.

 Aproveitamos que estamos a festexar o entroido para maquillarnos e  disfrazarnos e
sacamos fotos, coas que decoramos a entrada da escola dándolle un ambiente de fes-
ta. Este ano todos os nen@s se portaron de marabilla e todos colaboraron á hora de
deixarse maquillar e disfrazar, polo que quedaron todos estupendos nas fotos.

 Celebramos a merenda do entroido o venres 9 , entre todos colaboramos traendo ore-
llas,  filloas, patacas fritidas, fiame, galletas, refrescos ,  zumes…e organizamos unha
merenda-festa de disfraces á que todos puidemos vir disfrazados .As profes fomos dis-
frazadas de froitas , cada una da que elixiu a súa clase, pero tamén tiñamos indios, poli -
cías, ladróns, galiñas, ratiños, vaqueiros…  pasámolo moi divertido entre todos ! e des-
frutamos dunha tarde todos xuntos.

 Fixemos a experiencia que tiñamos programada para este mes : rosquillas de entroi-
do. Trouxemos todos os ingredientes para a clase: fariña, raiadura de laranxa e limón,
azucre,aceite, levedo… e fómolos mesturando todos pouco a pouco entre todos. Ama-
samos ben a masa e fomos facendo churros e logo démoslle forma de redondos .
Fómolos poñendo nunha bandexa do forno e levámolos á cociña para metelas no for-
no….deixámolas que se fixeran e ó outro día probámolas. Estaban moi boas!!!!!

 Observamos o proceso de xerminación dunha legume: decidimos realizar esta activi-
dade porque queríamos que os nen@s puidesen seguir de cerca o proceso que vai den-
de a plantación ata  que esa legume se converte nunha pranta. Para preparar a activida-
de reciclamos unha botella das da auga para cada neno e cortámola pola metade. Unha
vez que cada neno xa tiña a súa botella trouxemos á clases fabas, lentellas e garavan-
zos. Primeiro deixamos que puidesen observalas , tocalas , manipulalas e xogar con
elas. Despois en cada botella introducimos un cacho de algodón empapado en auga e
cada un botou na súa botella as distintas legumes. Deixámolas na clase enriba dunha
estanteria e fomos vendo a medida que ían pasando os días como ían xerminando e
como as lentellas, os garavanzos e as fabas se ían convertendo en distintas plantiñas.
Hai que dicir que non todas medraron igual de ben, xa que algunhas non foron arriba.
Cando terminou o proceso de xerminación e puidemos ir observando como se foi le-
vando a cabo ,cada un puido levar para a súa casa a súa botella coa súa legume xermi-
nada.

Marzo: “ Simón xoga cos seus amiguiños os animais “

  Neste mes de marzo escollemos como centro de interese os animais da granxa porque é un
tema que lles gusta moito e que lles chama a atención. Tamén introducimos o tema do horto
coa plantación de amorodos e festexámolo día do pai.

Para traballar estes temas realizamos as seguintes actividades:
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 Introducimos os animais da granxa: empezamos a falar sobre este tema que tanto lle
atrae a todos. Para entrar en contacto cos animais da granxa que xa lle son bastante fa-
miliares á maioría , posto que  os poden observar no seu entorno máis inmediato como
son os cans, os gatos, os cabalos, as vacas...trouxemos á clase bits, fotos, contos que
fomos ollando ó longo de todo o mes. Tamén imitamos as súas onomatopeas á vez que
os identificábamos nas fotos. Contamos contos onde os protagonistas eran animais, fo-
mos a vídeo a ver capítulos de “babyeintein” ,realizamos sesións de psicomotricidade
onde nos movemos como o fan os distintos animais, fixemos un mural entre todos onde
cada un pintou un animal que logo colocamos no mural e que decorou a clase durante
todo o mes,fixemos fichas de animais e tamén da nosa mascota o coelliño Simón, can-
tamos cancións… E todas estas actividades servironnos para achegarnos a coñecer
mellor a eses animaliños que nos rodean e os que aprendemos a querer e a respectar.

 Este mes realizamos a experiencia de traer á clase un caracol: un día as profes demos
un volta polo campo e collemos uns caracois e trouxémolos para que os nen@s os pui-
desen ver. Ensinámosllos , falamos un pouco das súas características : son pequeniños,
andan moi amodo, teñen a súa casiña ó lombo na que se refuxian se perciben perigo,
teñen dous corniños…. Despois de observalos o que quixo puido tocalos e observaron
como se desprazaban. Cantámoslle entre todos a canción de “ caracol, col, col saca os
teus cornos ó sol… “ e tamén contamos o contiño de “ caracol e caracola “. Foi unha
experiencia para eles moi bonita e gustoulles moito.

 Celebrámolo Día do Pai : O 19 deste mes celébrase este día tan especial no que quere-
mos adicarlle o día e esa figura tan importante na vida dun neno, como é a dun pai. A
eles tamén lle fai moita ilusión levarlle un agasallo feito por eles , así que nos puxemos
mans á obra e collemos un lenzo e cada neno pintou o seu. Logo as profes puxémoslle
un cordeliño cunhas pinzas de colores no que colgamos un corazón coa frase : quérote
papá. Empaquetámolo e cada un levoulle o seu agasallo a o seu papá.

 Plantación de amorodos:  a finais de mes fixemos unha pequena plantación de amoro-
dos, este ano veu un mes de marzo moi chuvioso polo que case non houbo un día no
que puidésemos saír a fóra, tivemos que esperar a finais de mes e aproveitar un dos
poucos días que viñeron sen choiva. Decidimos realizar a plantación reciclando rodas
de coche. Previamente as profes pintámolas de distintas cores e puxémolas no patio de
fóra colocándoas de forma que parecesen un verme. Unha vez que xa tiñamos todo
preparado fóra trouxemos á clase as plantas de amorodos para que as puidesen ob-
servar, tocar… e explicámoslle como iamos a realizar a plantación e ollamos fotos de
amorodos para que puidesen ollar os froitos que ían a dar eses plantiñas. Saímos ó pa-
tio de fóra e en cada roda plantamos catro amorodos, todos participamos. Cada neno
collía a plantiña e metía no burato es a profes tapabámola ben coa terra. Unha vez que
xa plantamos todas as plantiñas de amorodos observamos que ben nos quedou a plan-
tación e sacamos unha foto todos xuntos. Unha vez feita a plantación queda coidar
dela: arrincarlle as herbas malas, regar se fixera falta… e esperar a que dean amorodos
e poder probalos.

TERCEIRO TRIMESTRE

Abril:  “Simón coñece ás nosas familias “.

Este mes adicámolo ás xornadas de portas abertas , nas que os pais e nais poderán vir ás no-
sas clases e compartir con todos nós un tempo no que poderán realizar algún tipo de activida-
de e disfrutala co seu fill@ e cos seus amiguiñ@s de clase. Tamén celebrámolo Día do Libro
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con distintas actividades e introducimos a primavera.

Para traballar todos estes temas fixemos as seguintes actividades:

Traballamos o tema da familia: a primeiros de mes pedimos a todos os pais que nos acerca-
ran á clase unha foto de familia que nos serviría para tomar conciencia real de que cada un de
nós temos un papá, unha mamá e uns irmáns cos que vivimos. Cando xa as tivemos todas co-
locámolas na clase á sua disposición para que tivesen acceso a elas e fomos cada día falando
de como se chamaba cada membro de cada familia, e así pouco a pouco cada nen@ podía
identificar a cada membro da súa familia polo nome. Tamén contamos contos nos que se fala-
ba da familia, ollamos bits nos que aparecían os distintos membros da familia, falamos da im-
portancia dos av@s, fixemos algunha ficha onde coloreamos unha familia, fixemos tamén un
mural grande en papel continuo...Actividades todas encamiñadas a fomentar os valores da
unidade familiar.

Xornadas de Portas Abertas :  ó longo de todo o mes invitamos a todos os pais e nais a que
nos visitasen e compartisen con todos nós un pouco do seu tempo. Este curso animáronse 
bastantes pais a vir e fixeron distintas actividades como: contar contos, cantar cancións, xo-
gar con pompas de xabón, xogar con unha pizarra magnética de números e letras…. A verda-
de e que os pais viviron esta experiencia de forma moi positiva e todos os nen@s disfrutaron
moito téndoos nas súas clases e compartindo con eles estas actividades.
Día do libro:Uns días antes de que se celebrase o Día do Libro pedímoslle as familias que nos
trouxeran á  clase cada nen@ un conto  para poder  compartilo  con todos e ó  longo desa
semana ir véndoos todos xuntos. O venres 27 xuntámonos toda a escola no patio e cada clase
montou un “posto” con todos os libros que trouxeran os nen@s desa clase e así puidemos
compartir todos os libros. As nosas clases estivemos sentadiños ollando todos os contos, foi
moi divertido aínda que pronto nos cansamos e quixemos irnos para a clase.

 longo desta semana na que celebramos o día do libro tamén invitamos a que nos visitasen a
todos os avós e avoas que nos quixeran vir a contar un contiño. Pois os av@s son tamén
unha parte moi importante na nosas familias. E a verdade e que ainda se animaron a vir uns
cantos  a  compartir  cos  seus  netos  uns  contos  moi  entretidos.  Foi  unha  experiencia  moi
enriquecedora tanto para os av2s como para os nen@s.

Celebramos  a  chegada  da  Primavera:  Xa  ó  longo  do  mes  pasado  coa  entrada  desta
estación cambiamos a decoración das nosas clases e enchémolas de colorido e ó longo deste
mes seguimos decorando con móbiles, murais, imaxes propias desta estación. Para introducir
esta estación falamos de moitas das características que acompañan a esta estación : oímos
cantar  ós  paxariños,  saen  as  flores  no  campo  e  nas  árbores,os  dias  xa  son  máis
longos,podemos  disfrutar  de  soliño  xogando  ó  aire  libre...e  para  acompañar  todas  estas
características ollamos fotos, libros, murais onde reflicte todo isto. Tamén fixemos flores entre
todos e despois colocámolas nunha árbore que puxemos na clase e que quedou decorando a
clase. Fixemos tamén algunha ficha relacionada co tema como pintar unha bolboreta, pintar
cos dedos con témpera as cores da primavera… E tamén decoramos o patio con unha gran
árbore que enchemos de flores de moitas cores que fixemos entre tod@s.

Maio : “ Simón xoga a ser un artista “.

Ó longo de todo este mes traballamos a expresión artística dos nen@s e   motivámolos para
que realicen as súas propias creacións ofertándolles todo tipo de materiais que temos o noso
alcance. Tamén celebramos o día da nai e plantamos herbas aromáticas no patio exterior da
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escola.

Así ó longo deste mes fixemos as seguintes actividades:

Celebrámolo día  da nai :xa   dende finais  do mes pasado nos puxeramos a traballar  no
agasallo para mamá e este curso decidimos pedir axuda ás familias e pedímoslle a cada neno
que trouxese á escola unha foto súa na que estivese coa sua mamá e tamén dúas bandexiñas
de repostería pequenas e dous metros de lazo ancho decorado. Con todo iso xa tiñamos o
que necesitábamos  para  facer  un  precioso  agasallo  a  mamá.  Cada neno  pintou  as  súas
bandexas utilizando esponxas e témpera, unha vez que secaron nunha delas colocamos a foto
e a outra deixámola libre para que puidesen poñer na casa outra foto ou ben deixala así, e
enganchámolas dúas bandexas co lazo. Formando así un precioso  e orixinal par de cadros .
Quedounos  un  agasallo  moi  orixinal  e  vistoso  e  tamén  aproveitamos  para  que  os  nen@s
decorasen papel continuo con témpera de distintas cores utilizando a “técnica do espello” e
realizasen un orixinal e vistoso papel de regalo. Así cada un puído poñer moito traballo propio
neste agasallo.

Traballamos a arte: todo este mes adicámolo a traballar con distintas técnicas plásticas para
facer creacións de arte moi diversas. As actividades que levamos a cabo nas nosas aulas
foron as seguintes:

           -  Experimentamos con distintas técnicas plásticas :  pintamos coas mans,  con
esponxas, con pinceis, rachamos papeliños e pegámolos, pegamos distintos materiais con
distintas texturas en distintas superficies…

          - Xogamos a teñir telas brancas  de distintas cores con auga tinguida de colorante
alimentario,  pintámolas  con  ceras  manley,  con  rotuladores….  Unha  vez  tinguidas
aproveitámolas para xogar con elas.

        -Traemos  cantos  rodados  de  distintos  tamaños,  formas  e  texturas  á  clase  e
embadurnamos as mans en pintura de distintas cores e pintámolos agarrándoos. Unha vez
pintados  gardámolos  nunha  caixa  e  xogamos con  eles  utilizándoos  para  clasificalos  polo
tamaño, cor, forma…

      - Usamos bandexas de repostería pequenas para pintalas con distintas técnicas : con
globos, cos dedos, con esponxas…. Cada clase decoramos unhas cantas e utilizamos unhas
caixas de cartón de distintos tamaños para colocalas a modo de cadros, así  fixemos tres
cadros moi orixinais mesturado en cada un as bandexas feitas coas distintas técnicas.

      - Aproveitamos as blondas das bandexas  de repostería para pintalas de moitas cores
utilizando a “técnica espello” para facer bonitas guirnaldas para decorar a entrada da escola.

      - Fixemos un pequeno “totem”  con caixas de cartón de distintos tamaños. Cada clase
decorou unha , primeiro pintamos cada unha dunha cor e despois cada clase decorámola de
distinta forma: Pegamos cartolinas onduladas, pedriñas, corchos, lans, estropallos… Unha vez
que cada clase rematou a sua pegámolas unha a outra e fixemos un pequeno totem .

     -  Realizamos unha pequena manualidade para que cada nen@ a leve para a casa ,
collemos a silueta da nosa mascota o coelliño Simón e pegámola nunha cartolina tamaño folio,
logo deixamos que cada nen@ pinte con esponxa por toda a cartolina e unha vez seque a
pintura despegamos a silueta de Simón e observámolo resultado do noso traballo...quedará a
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silueta branca de Simón no medio de un estoupido de cor.

 Experimentamos con botellas sensoriais mesturando auga e aceite con colorante alimentario,
e estimulamos a súa curiosidade vendo como se comportan estes tres compoñentes cando se
poñen en contacto.

Moitas destas creacións artísticas expuxémolas na entrada da escola  para que as familias
puidesen observalas e outras deixámolas nas clases para decoralas.

Plantamos herbas aromáticas: Utilizamos dúas das rodas que nos sobraran  para plantar os
amorodos para plantar herbas aromáticas como a albahaca e a lavanda. Un día que veu bo
tempo a finais de mes saímos  e sentamos a todos os nenos arredor das rodas e ensinámoslle
o  que  iamos  a  plantar  e  como o  íamos a  facer,  todos  colaboraron  ...uns  estenderon  as
sementes , outros remexeron a terra e outros regaron. Todos colaboraron  moi activamente na
plantación.

Recollemos a primeira colleita de amorodos :neste mes xa empezou a facer mellor tempo e
a saír o sol ,  co que os amorodos foros medrando e madurando. A mediados de mes xa
tiñamos uns cantos ben maduriños , así que saímos a fóra para recollelos  antes de que os
paxaros os comesen. Collemos un prato na cociña e saímos moi contentos a recollelos…
aínda collemos un pratiño deles. Levámolos para dentro, lavámolos , cortámoslle o rabiño e
todos os que quixeron puideron probalos . A verdade e que algún repetiu varias veces , pois
estaban moi bos!!.

Empezamos a disfrutar do patio de fóra: despois dun inverno tan largo e chuvioso por fin
empezou a saír  o  sol  e  puidemos saír  a  desfrutar  do xogo ó  aire  libre  no patio  de fóra.
Puidemos correr todo o que quixemos , xogar no tobogán, xogar no labirinto, estrear o areeiro
xogando cos caldeiros e as palas, correr detrás das pelotas, ver pasar os coches e os camións
pola carreteira… Desfrutamos moito xogando ó aire libre !!

Xuño:” Desfrutamos do bo tempo con Simón”.

Coa chegada do mes de Xuño xa rematamos o curso e temos as vacacións do verán moi
preto, polo que o centro de interese sobre o que traballaremos será o verán e o noso corpo. 

   Algunhas das actividades que realizamos sobre estes temas foron as seguintes:

• Traballamos sobre o noso corpo con distintas actividades como : debuxamos a
silueta dun neno e dunha nena en papel continuo e utilizámola para repasar as
distintas partes do corpo de cada un, observamos láminas nas que aparecían as
distintas partes do corpo, escoitamos cancións nas que se mencionaba o corpo
humano,  axudámonos de muñecos feitos de cartón para repasar  o  esquema
corporal  e para vestilos coa roupa axeitada á esta época do ano ,  cantamos
cancións que tratan das partes do corpo…

• Saimos ó patio de fóra para xogar coa mesa de auga, aproveitando o bo tempo
que nos veu a finais de mes, puxémonos lixeiros de roupa e saímos a desfrutar
coa auga todos xuntos, xogamos a chapotear nela, botámoslle xabón e fixemos
escuma, botamos obxectos que flotaban como barcos,patiños… e outros que se
fundían … Ademais da mesa da auga  tamén puxemos dúas piscinas pequenas
para que se puideran sentar nelas e poder refrescarse mellor. Tamén trouxemos
o pompero e fixemos moitas pompas de xabón, xogamos a  salpicarlles auga
para que estoupasen .  Acabamos empapados,  pero desfrutamos moitísimo…
xogar coa auga e divertidísimo !.



• Fixemos a experiencia programada para este mes de facer  batidos de froitas,
trouxemos á clase una batidora de vaso e moitas froitas de temporada como
melón  ,  sandía  ,  amorodos,  kiwis,plátanos,  zume  da  laranxa…e  despois  de
pelalas froitas e trocalas todos colaboramos e fomos introducindo na batidora as
diferentes froitas, e así puidemos facer distintos batidos combinando as distintas
froitas.  Non  todos  quixeron  probalos,  pero  a  maioria  si  os  probaron  e  algún
incluso repetiu.

• Fixemos unha saida á Praza de Chavian,  fomos en autobús,o que foi toda unha
novedosa experiencia ,case todos foron emocionados, porque houbo algún que
foi con un pouco de medo, pero portáronse xenial. Chegamos á praza e fomos
todos para a parte na que están os tobogáns,  os columpios, os bambáns,  o
barco  pirata…  e  despois  dun  anaco  xogando  aí  desprazámonos   a  pista
polideportiva a xogar co balón ó fútbol, cos aros, coas pompas de xabón…. Non
puidemos ir  a zona onde está a área porque estaba mollada, xa que os días
anteriores estivera chovendo. Para rematar antes de voltar á escola sentámonos
todos xuntos e comemos gusanitos . Ó rematar fixemos tres trens, un por cada
clase e dirixímonos ó autobús que xa nos estaba esperando e voltamos para a
escola.   Pasámolo de medo todos xuntos no parque !!!.

• Xa chegou case o remate do mes e con el o día 24 festividade de San Xoan na
que se festexan as cacharelas e nos na escola tamén fixemos o cacho. O venres
22 cada nen@ trouxo  da casa distintas herbas aromáticas, e flores para botalas
nun cacharro con auga e deixalas esa noite ó rocio e poder lavala cara ó día
seguinte. Pero este ano a noite de San Xoán coincidiu a sábado polo que nada
máis de rematar de facer o cacho xa lavamos a cara coa auga.

• Tamén experimentamos coa  sensación frío-quente,  trouxemos á clase dúas
bañeiras  ,  unha con auga quente e outra  con auga fría,  e meteron as  mans
primeiro  nunha  e  despois  na  outra,  para  poder  experimentar  as  distintas
sensacións que temos co cambio de temperatura da auga.

Estas foron algunhas das actividades máis representativas  das que se realizaron en cada
trimestre,  pero tamén se realizaron moitas outras que non están recollidas aquí  e que se
especificaron en cada programación trimestral e que nos axudaron a conquerir os obxetivos
programados.

Todo o traballo que viñemos facendo ó longo do curso foi para nós moi gratificante e do cal
sacamos as seguintes conclusións:
     

CONCLUSIÓNS

 Unha vez rematado o curso, se botamos a vista cara atrás e analizamos o traballo feito ó
longo do ano, podemos dicir que “ traballamos” en moitos temas moi interesantes e divertidos
e aprendemos moitas cousas ó mesmo tempo que nos divertíamos, aínda que algunha vez
tivésemos que andar algo apurados, pois queríamos facer moitas cousas…, pero cremos que
valiu a pena.

Cando comenzámolo  mes  de  setembro moitos  dos  nen@s que empezaban este  curso na
escola pasárono un pouco mal, xa que choraban e estaban angustiados, pero conforme ían
pasando os días xa notábamos unha certa melloría no seu ánimo, e xa viñan máis contentos á
escola, porque viñan a pasalo ben e a facer cada día cousas novas.

 Pasados xa estes nove meses podemos facer unha análise positiva de todos os logros que
acadamos, que non foron poucos:
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Foron  interiorizaron,  pouco a  pouco,as  rutinas  da  escola  e  as  de  hixiene,  alimentación  e
descanso.

Rematamos o curso e xa moitos se expresan de forma intelixible, aínda que os do grupo A,
que son os máis pequerrechiños lles custe un pouco máis, pero de seguro que á volta das
vacacións xa voltan todos falando.

A maioría pasaron de comer de papa a picado, con garfo e culler. Este curso, en concreto, foi
un  dos  que  nos  asombrou  a  cantidade  de  nenos  que  comeron  de  picado  moi  pronto  e
rematamos con moi pouquiños comendo de papa. A maioría xa comen soiños, aínda que hai
comidas que comen mellor que outras.

Xa case ninguén usa o chupete durante o día, salvo algún que o quere para durmir a sesta.

Todos  corren,  saltan,  souben  e  baixan  escaleiras,  deslízanse  polo  tobogán,  corren  nos
coches ...

O que máis lles costa e compartir as cousas, polo que de vez en cando peléxanse entre eles
co resultado de algún que outro ferido leve. Outra das cousas que máis lles costa é a de
axudar a recoller os xoguetes, e case sempre se fan os despistados cando toca ordenar a
clase.

Xa  logran  centrar  máis  a  atención  cando  estamos a  facer  algunha  actividade  o  que  nos
permite programar actividades nas que haxa que estar atentos a certas ordenes .

Algún empezou a sacar os cueiros e durante as vacacións aproveitaranas outros para poñerse
a esta tarefa, polo que comenzaran a difícil tarefa de controlar os esfínteres, o que nos esixirá
tanto pola nosa parte como pola dos pais, unha forte dose de paciencia.

A modo de resumen, resaltar que moitos dos obxectivos que nos propuxemos no mes de
setembro chegamos a acadalos e outros están en proceso, dado que cada nen@ ten o seu
propio ritmo de aprendizaxe, pero para o próximo curso en 2 a 3 anos seguro que os acadan
axiña.

 Non  podemos  rematar  esta  memoria  sen  dar  as  grazas  ás  familias que  neste  curso
participaron con nós en distintas actividades, cremos que foi unha experiencia enriquecedora
para todos: nen@s, pais e educadoras. Así que, esperamos que para o ano sigan animándose
a colaborar con nós na educación dos seus fillos.

CLASES 2-3-ANOS

INTRODUCIÓN

Remata este curso 2017- 2018 e queremos  contar como se desenvolveu o traballo cos nen@s
de 2-3 anos. É un grupo de 50 nen@s  distribuídos en 3 clases. Empezamos en setembro con
16, 15 e 17 alumnos. A mediados de curso incorporáronse un neno e unha nena, e polo tanto
quedamos con 17, 16 e 17 cativos en cada clase.
A maioría están con nós desde bebés, outros incorporáronse o ano pasado e unha minoría
empezaron a súa andaina nesta escola  en setembro deste curso.
Cando comeza o curso escolar facemos unha PROGRAMACIÓN ANUAL onde expresamos
as  intencións nas que se sustenta o noso proxecto.   Nun segundo nivel   facemos unha
PROGRAMACIÓN cada TRIMESTRE  onde concretamos obxectivos, contidos e actividades
e  por  último  SEMANALMENTE  cada  clase  distribúe  as  actividades  en  función  das



características e circunstancias do momento .
A continuación imos facer referencia as actividades máis relevantes  que levamos a cabo nas
nosas clases.

PERÍODO DE ADAPTACIÓN

SETEMBRO

Empezamos cada  un  na  clase  que  nos  corresponde.  Os  cativos  que  xa  estiveron  o  ano
pasado fan o seu horario completo e seguen as rutinas ás que están acostumados.  Os nen@s
que se incorporan fan o Período de Adaptación empezando a primeira semana 30 minutos, a
segunda semana unha hora e logo imos ampliando en función de como se van adaptando.
Temos que dicir que non xurdiron problemas de adaptación e  cando rematou o mes todos
facían o horario elixido e mesmo comían e durmían a gusto.
Ó  longo  do  mes  realizamos  actividades  destinadas  a  satisfacer  as  necesidades  básicas,
transmitir seguridade, confianza, afecto,  entreter e  observar ós cativos para avaliar e coñecer
de onde partimos, o momento evolutivo no que se atopan e xunto ca información facilitada
polas familias poder organizar a nosa proposta de traballo.

Partimos de tres preguntas importantes: 

COMO É?  Vai medrando.
QUE NECESITA?  Necesita rutinas.
COMO SE SENTE? Cóntame para que che conte.

As actividades levámolas a cabo de maneira flexible dando prioridade á  satisfacción das
necesidades básicas e logo xogo libre con cacharriños, comidiñas, animais, coches, pelotas  e
todos  aqueles  xoguetes  que  temos  nas  nosas  aulas.  Fixemos  debuxo  libre  con  ceras,
pintamos  con  témperas  en  papel   grande  colocado  no  chan,  contamos  moitos  contiños,
cantamos,  fixemos ximnasia, conversamos moito para ir coñecéndonos, traballamos ca plasti,
fixemos puzles , saímos ó  patio a xogar cas motos , coches, na casiña e tamén ó  de fóra
cando o tempo o permitía.
Na  nosa  PROGRAMACIÓN  TRIMESTRAL  tiñamos  previsto  levar  a  cabo  en  outubro  a
VENDIMA  pero decidimos adiantar a actividade a este mes de setembro porque debido á
climatoloxía as uvas estaban para recoller e si o deixábamos para máis adiante non servían.
Trouxemos uvas ás nosas clases, manipulámolas, probámolas, metémolas nas cubetas e cos
nosos pés esmagámolas para facer o mosto. Algúns amiguiños non se atreveron a pisar pero
en xeral resultou unha actividade interesante.

PRIMEIRO TRIMESTRE

OUTUBRO
Eliximos para cada mes  un tema de interese relacionado  cas costumes e acontecementos
que se producen no noso contorno.
“A  MIÑA  ESCOLA  É  O  BOSQUE” .   Agora  xa  nos  coñecemos   e   “Imos  xogar  cos
compañeiros”. Este é o tema elixido para traballar ó longo deste mes.
Todos os días levamos a cabo unha serie de rutinas que nos axudan a organizarnos, a tomar
conciencia do paso do tempo e a satisfacer as necesidades básicas. Procuramos alternar
actividades tranquilas con outras de máis movemento.  Pola mañá,  despois de chegar  a
maioría dos nen@s, sentamos  a modo de asemblea e conversamos, saudámonos, dicimos o
noso nome, o día no que estamos, o tempo que fai,  o que fixemos antes de vir á  escola e
logo propoñemos actividades para  facer de seguido en función do tema escollido. Ás  10.45
tomamos galleta, auga, pasamos polo baño si o necesitamos e logo imos ó  patio a xogar.  Á



volta sentamos un ratiño escoitando un conto, comentando murais, mirando fotos,  tratando
de serenarnos despois dunha intensa actividade no patio. A continuación temos xogo libre e
aproveitamos  para  pasar  de  novo  polo  baño  para  cambiar  a  quen  o  necesite.  Ás  12:20
recollemos, lavamos as mans e imos a comer. Ó  rematar volvemos á  clase, lavamos os
dentes e preparámonos para ir a tomar a sesta. Os que non dormen na escola xogan na clase
esperando a que as familias  veñan a recollelos. A medida que van espertando aseámonos e
xogamos, ata que  nos vamos á  casa e a merendar os que o fan na escola.
De seguido facemos referencia as actividades  máis destacadas que realizamos o longo do
mes.
Experimentamos co millo. Levamos  á  clase plantas de millo. Sacamos a espiga, esfollamos,
debullamos, traspasamos os grans dun bote a outro e pasámolo moi ben enredando c unha
actividade propia desta época no noso contorno.
Traemos a  clase  un  muíño  de  café,  moemos millo  e  ca fariña  facemos masa.   É  moi
divertido investigar con estas cousas que traen as profes.
Pintamos  de  amarelo  sobre  plástico  de  burbullas.   Co  plástico  pintado  facemos  un
traballiño,  é  unha  espiga  de  millo.  Quedou  precioso.  Logo  pintamos  de  verde  as  follas
estampando con esponxas.
Imos de visita pola escola para coñecer os amiguiños e profes das outras clases e tamén as
diferentes dependencias do noso cole. Gustounos moito ver os bebés na súa clase e tamén
recordamos onde estivemos o  ano pasado. Cando fomos a dirección Emilia deixounos sentar
na súa cadeira  e dar voltas. Isto fainos sentir que xa somos maiores.
Contámoslle  historias á  nosa mascota KICA. Acompaña a cada nen@ á  casa o día do seu
aniversario para celebralo e para coñecer a familia.
Celebramos  o  aniversario  de  cada  nen@  preparando  unha  coroa  ca  foto  de  Kica.  O
protagonista pinta de cores as plumas. Preparamos a torta de aniversario e sacamos fotos cos
amiguiños soprando as candeas e cantando Parabéns para ti. Pegamos unha foto na coroa e
lévana á  casa de recordo.
Presentamos a cor vermella e investigamos con ela, pegando gomets, papeliños, pintando,
buscando cousas desa cor ...
Pintamos unha caixa de vermello, onde gardaremos cousas de cor vermello.
Pintamos  en  papel  continuo  con  cores  de  outono  para  facer  moitas  follas.  Queremos
ambientar  a  entrada  do  cole  .  Outro  día  pintamos  de  vermello  para  facer  cada  clase  un
cogomelo.  Logo poñémoslle manchas brancas e  papeliños verdes na base. 
Plantamos bulbos de tulipáns, xacintos,  azafrán e xasmíns.  Os xacintos,   tulipáns  e
xasmíns   estiveron moi  bonitos.  O  Bulbos de  azafrán  brotaron  pero  poucos  chegaron a
florecer. Cando saíron as flores os nen@s levaron á casa a súa planta con flor.
Celebramos o  Magosto. Pedimos castañas ás familias, coceunas  Suli e logo todos xuntos
comémolas no patio grande. As profes de 1-2 anos contaron un conto.
Experimentamos con cabazas grandes e pequenas, verdes, laranxas e amarelas, lisas e con
verrugas,  abrimos  unha,   baleirámoslle  a  polpa  e  as  sementes  e  logo  decorámola  para
expoñer na entrada do cole o día do  Samaín. O día 31 metemos dentro das cabazas candeas
, poñemos a clase a escuras, as profes poñen o disfrace de bruxas , contamos  o conto de
Corre, Corre Cabaciña  e facemos o baile da Brujita Tapita.
Cada nen@ trouxo da casa  unha cabaza decorada e fixemos unha exposición de cabazas na
entrada da escola. Temos que dicir que  contamos cunhas familias con moita creatividade.
Todas eran moi bonitas.
Ademais  destas  actividades realizamos outras  que se  repetiran  ó  longo de todo o  curso:
traballamos ca plasti, facemos puzles, xogo libre con cacharriños, animais, coches, pelotas,
trapiños,  construcións, bonecos, bolsos,  xogos de ensartar, táboas de cosido, pintamos con
diferentes materiais sobre distintos soportes, escoitamos música, cantamos ...

 Facemos xogo heurístico unha vez á  semana con diferentes materiais   e obxectos da
vida cotián.

 Facemos  psicomotricidade  grosa facendo  circuítos,  arrastrándonos,  saltando,
xogando con aros, con pelotas, con espumas , subindo escaleiras, baixando ...



 Saímos ó patio de fóra sempre que o tempo o permite.
 Cada mes imos dedicarlle un tempo especial a contar un  conto clásico. En outubro

contamos o de  Garavanciño.  Escoitamos a canción e pintamos a Garavanciño nun
folio.

 Facemos un traballiño para levar  á  casa.  É un  moucho.  Nunha cartolina pegamos
papeliños, estampamos as nosas mans e pintámoslle os ollos.

NOVEMBRO

Neste mes tratamos o tema do outono. Observamos o noso contorno e dixemos “POBRES
FOLLIÑAS... CAEN O  CHAN”  Traballamos nun pequeno proxecto “A chuvia e o vento”.

Traemos ás nosas clases follas de moitas cores. Xogamos con elas a facer vento, ulímolas,
observamos as súas cores, tamaños, pisámolas e escoitamos o son que producen ó  fregalas
cas mans.  É moi divertido xogar con elas.
Contamos o conto clásico Caperuchiña Vermella e representámolo  cos monicreques.
Todos os días ó chegar intentamos poñer o mandilón ca axuda da profe. Lavamos as mans
antes de comer e os dentes á volta. Tamén insistimos en que saquen os zapatos á hora de ir
durmir e  que os coloquen ó lado da cama. Cada nen@ recoñece a súa cama. As profes
acompañámolos a durmir e cando espertan chaman. Procuramos que nestas rutinas sexan
cada día máis autónomos.
Facemos unha  receita  con produtos do outono.  A  clase  A fai  biscoito  de  laranxa,  a  B
madalenas con fariña de castaña e a clase C  un biscoito de noces, pasas e laranxa.
Probamos froitas : laranxas, limóns, kiwis, uvas, e metémolas nuns pinchos.
Manipulamos froitos de outono: noces, abelás, castañas, granadas,  miramos como son por
dentro, ulimos, probamos.
Xogamos a coller con culleres  noces, castañas, grans de millo e abelás e  levalas dun cesto á
caixa que corresponde.
Traemos moitos calcetíns á  clase. Buscamos a parella e tratamos de colgalos no tendal con
pinzas.
Saímos o patio de fóra a mirar como chove miudiño. Tamén a ver como caen as follas das
árbores cando fai vento e como os  varredores  recollen as que están na rúa.
Facemos   bonecos  Cespín. Metemos sementes de herba e serraduras  dentro dun calcetín.
Atamos, colocámoslle ollos, nariz e boca e chamámoslle Pepe e Pepita.  Regámolos todos os
días cando nós tomamos auga e galleta. Ós poucos días  a Pepe e Repita naceulle o pelo. A
Pepita facémoslle coletas e a Pepe cortámosllo. Estes bonecos tivémolos na clase ata que o
pelo secou e Pepe e Pepita quedaron calvos.
Facemos unha  excursión ó  Pazo da Peregrina. Imos en autobús. Alí xogamos cas follas,
metemos algunhas nunha bolsa,  collemos landras,  corremos no labirinto  e  logo tomamos
galleta e auga. Encántannos as excursións.
Presentamos  a  forma  redonda.  Buscamos cousas  desta  forma,  pintamos  un  redondo de
porexpan e colgámolo de móbil na clase, facemos redondos no aire, no  encerado, nun folio,
no chan,  no encerado,  xogamos a meternos dentro dun aro , buscamos os redondos nos
bloques lóxicos,  ...

DECEMBRO

No noso  contorno xa respiramos ambiente de Nadal e por iso dicimos “PAPÁ NOEL, CANDO
VES?.  Xa “Chega o Nadal”

Colocamos adornos nas nosas clases e  poñemos a árbore na entrada. Tamén temos a Papá
Noel que nos recibe cada mañá  cando chegamos a escola.

Manipulamos revistas de xoguetes. Escollemos os que máis nos gustan, as profes recortan



e preparamos a carta para darlle ó Apalpador cando veña a visitarnos.

O día que nos visita o Apalpador recibímolo no patio. Cóntanos moitas historias. Sacamos
fotos e rímonos moito. Facémoslle entrega da carta cos agasallos que queremos que nos traia.

Preparamos o FESTIVAL DE NADAL. Ensaiamos todos os días na escola. O día antes fomos
en autobús  á Casa de Cultura.
O día 21 celebramos o FESTIVAL.  

PRESENTACIÓN
CONTO DE NADAL : “ BONECO DE NEVE”. Preparamos un boneco de neve con
vasos de plástico e todos vestidos de branco actuamos.
BAILE : “ ESTA NAVIDAD MI DESEO ERES TÚ”  representado polas mamás dos
nenos e nenas.
CONTO: “ CORRE CORRE, CABACIÑA” representado polo persoal da escola.
VISITA DOS REIS MAGOS
FOTOS E ENTREGA DE LAMBETADAS

Facemos un traballiño para levar a casa, é unha bota que decoramos con diferentes técnicas
para colgar na árbore .

Ó longo do trimestre facemos traballiños pintando con ceras,  con témperas,  estampando,
pegando  papeliños,  pegando gomets  ...  Agora  no  remate  as  profes  preparan  un  dossier,
facemos unha portada e levámolo para ensinarlle a papá e mamá.

Ademais de darlle a carta ó Apalpador preparamos unha para os Reis Magos. Alí pegamos
recortes  dos  xoguetes  que  nos  gustaría  que  nos  deixaran.   Imos  en  autobús  a  levala  a
Correos.

Cantamos Panxoliñas e tocamos instrumentos.

Facemos un xogo moi divertido, Rolo, Rolo Desenrolo. Colgamos rolos de papel hixiénico no
tendal e imos tirando ata rematar o rolo. Quedamos todos envoltos que pareciamos momias.
Estas travesuras gústannos moito.

Contamos o conto  clásico Brancaneves, escoitamos a canción e pintamos o seu vestido de
vermello.

Poñemos debuxos vermellos no cristal da clase.

Facemos unha sesión de psicomotricidade xogando con globos e outra cas pelotas tirándoas
ó aire e recolléndoas nunha saba.

SEGUNDO TRIMESTRE

XANEIRO

Este mes  “CHEGAN OS REIS, MELCHOR, GASPAR  E BALTASAR” e tamén dicimos “Que
frío vai, é inverno.

Experimentamos facendo  Arroz de cores.  Metemos arroz en varias bolsas. En cada unha
poñemos  colorante:  azul,  amarelo  e  vermello.  Mesturamos  ben  para  que  todos  os  grans
queden tinxidos. Poñémolos a secar.  Pasados uns días xogamos a encher e baleirar,  con
cacharriños grandes e pequenos, coadores ...

Contamos o conto de  Cincenta, escoitamos na radio a canción e pintamos nun folio o seu



vestido de amarelo.

Restauramos o teatriño que temos na clase, pintamos de vermello e poñémoslle cortinas.
Logo contamos contos cos monicreques.

Na clase A fan un tren con caixas de cartón. Cada vagón é dunha  cor. Logo aproveitan para
gardar alí os contos e revistas.

Pintamos chuvia en papel de burbullas e un paraugas en papel de xornal......

Xogamos ca mesa de luz. É moi curioso ver as diferentes cores e sombras. Chámalles moito a
atención como as cosas cambian de cor.

Un día á  hora da galleta tomamos  leite con colacao. Observamos como cambia de cor ó
poñerlle  o  colacao  e  remexer.  Algúns  nen@s   non  queren  tomar.  Están  afeitos  o  bibe.
Mollámoslle galletas.

Facemos  o  xogo  da  bolsa  misteriosa.  Primeiro  mostrámoslle  varios  xoguetes.  Logo
metémolos dentro dunha bolsa a súa vista. Despois de un en un van metendo a man e din que
xoguete están tocando e sácano. As veces acertan e outras non .

Experimentamos con laranxas, limóns, mandarinas, pomelos. Facemos zume. Cada nen@
intenta pelar a súa mandarina.

Empezamos a facer  o  disfrace para a festa de Entroido. A clase A vai de piña, a B de
amorodo e a C de laranxa.

Pintamos corazóns para o Día da Paz. Cada clase pinta dunha cor: vermello, azul e morado.
Logo facemos un ramo e decoramos a entrada do cole entre todos os  nen@s da escola.
Colocamos un tendal onde colgamos cada clase  un corazón cunha frase escrita:

• Clase A: “A Paz só se pode conseguir con comprensión.

• Clase B “ Se nunca o intentamos nunca o conseguiremos”

• Clase C: “ Ás nosas palabras favoritas son:  rir,  gozar,  compartir,  soñar,  agradecer,
crear, descubrir”.

O Día da Paz conversamos sobre o que se celebra tratando de recordar aqueles hábitos que
tanto nos costa  levar a práctica e  levamos a casa a cara pintada co símbolo da Paz.

FEBREIRO

Xa levamos uns días preparando o Entroido. Este é  un acontecemento importante e con
tradición no noso contorno. Moita intriga e o mesmo tempo algo de temor:  “COIDADO SON
UN PANTASMA”.  Ademais de disfrazarnos e gozar desta festa imos investigar e “Encho e
baleiro”.

Preparamos o noso cole con serpentinas, globos, antefaces, caretas para celebrar o Entroido.

Rematamos  o  disfrace.  Maquillámonos,  sacamos  moitas  fotos  e  disfrazámonos  cos
disfraces e trapiños que temos na escola, poñemos caretas e antefaces.

Facemos algunha ficha decorando unha careta e pintando en anteface.



Cada día da semana do 5 ó 9 vimos da casa disfrazados  con algo característico: 

• Luns con paxariña ou garabata.

• Martes con paxariña e sombreiro.

• Mércores con  paxariña, sombreiro e gafas.

Xoves, disfrazámonos na escola co disfrace que fixemos, saímos ó patio e sacamos moitas
fotos. Logo  levámolo para a casa.

Venres con paxariña, sombreiro, gafas e a cara pintada. Este día pola maña probamos cada
clase a froita do que imos disfrazados. 

Pola tarde tivemos a festa  de Entroido cas familias.

Presentamos a cor amarela e comparamos ca vermella. Traballamos con esta cor pegando
gomets, pintando con ceras,  rotuladores, témperas, pegando papeliños, ca plasti , buscamos
cousas desta cor, metémolas  dentro dunha caixa amarela.

Colocamos debuxos amarelos no cristal.

Experimentamos   enchendo  e  baleirando   garavanzos,  lentellas,  arroz,  abelás,  noces  .
Traspasos duns recipientes a outros. 

Presentamos o cadrado e comparamos co redondo. Xogamos cos bloques lóxicos tratando
de distinguir entre ámbalas formas.

Investigamos  ca auga transvasando duns recipientes a outros.

 Metemos auga nuns  guantes , poñemos colorante e levámolos  ó  conxelador.  Outro día
traemos os guantes, tocamos e comparamos con outros que metemos auga no momento.
Uns  están  duros , de cores  e moi fríos, outros  están  mornos , transparentes   e brandos . É
un experimento que lles encanta.

Contamos o conto dos Sete Cabritos e o Lobo.

Facemos o  xogo  “Entre  teas  e  telóns”. Colgamos sabas  no  tendal  e  xogamos a  pasar
debaixo,  arrastrándonos,  cara  adiante,  cara  atrás,  a  gatas,  somos   pantasmas,
balanceámonos, facemos cucú, tapámonos etc.

Sementamos e plantamos  no noso horto hortalizas.

• Clase A plantamos  patacas e pementos.

• Clase B sementamos chícharos , cenoria e pipas de xirasol.

• Clase C plantamos   remolacha, tomates   e pipas de xirasol.

Sesión de  psicomotricidade : Estamos sentados no chan escoitando música, cando  para,
levantámonos e corremos a sentarnos  nunha cadeira que temos en fronte. A música volve a
soar, levantámonos e volvemos a ir o sitio de partida. Cando volve a parar,  levantamos de
novo  e  volvemos  a  ocupar  a  mesma  cadeira.  É  un  pouco  complicado  pero  ó   remate
conseguimos que todos os nen@s entendan o proceso.  Logo deitámonos,  relaxámonos e
escoitamos  música clásica.

Levamos á  clase plátanos e limóns, observamos como son, a súa  textura e cor.  Pelámolos,



ulímolos. Cortamos en redondos o plátano e probamos as dúas froitas. Despois decoramos
unha ficha pegando papeliños amarelos nun plátano.

Xogamos a  coller con culleres e pinzas noces, abelás  e metelas dentro dunha caixa dos
ovos.

 Tamén intentamos poñer  pinzas da roupa no tendal.  Están un pouco duras pero algúns
nen@s  consígueno. Identificamos calcetíns ca súa parella e intentamos colgalos.

Seguimos fomentando hábitos e creando autonomía:  sacar a chaqueta, poñer o mandilón,
abotoalo, sacalo á  volta da comida, ir ó  baño e facer pis sen axuda, limparse, comer sos,
recoller o prato e vaso, deixar o babeiro no cubo, lavar os dentes, sacar os zapatos para ir
durmir ...

MARZO

Este é un mes moi alegre na nosa escola. “VIVA  A MÚSICA”,  é o tema que tratamos e tamén
lle dedicamos un tempo a “Xogar cos animais”.

Conversamos  sobre os animais, mostramos fotos, murais, contos e revistas sobre o tema.
Xogamos  ó   vexo,  vexo,  damos  pistas  e  adiviñan  o  que  logo  mostramos  nas  fotos.
Escoitamos sons nun cd e dicimos de que  animal se trata. Comentamos como viven, como
teñen o seu corpo, que comen, que nos proporcionan, como se desprazan, quen son os seus
fillos...

Invitamos ás familias que toquen algún instrumento a vir á  escola. Visitounos a mamá de
Pablo, un neno que se incorporou á  escola recentemente.  O papá de Daniela, o avó de
Aarón. Tamén temos unha compañeira de prácticas, Carmen que nos acompaña estes días.
Ela sabe tocar a pandeireta,  a harmónica,  baile galego e todos os días nos toca ou baila algo.

Escoitamos diferentes tipos de música, cantamos e bailamos.

Experimentamos co son e co silencio facendo o xogo do silencio. Todos deitadiños no chan
estamos caladiños escoitando os ruídos que se producen nas clase do lado.

Facemos sons con diferentes obxectos, culleres, madeiras, latas, cas partes do corpo, cos
instrumentos que temos na clase, con cunchas de vieira, ...

Traemos á  clase catro peixes e coidámolos,  cambiándolle a auga e dándolle de comer.
Chamámoslle Naranjito, Rallitas  e  Amarelo. Tres morreron pero Naranjito   durou o resto do
curso. 

Contamos contos con monicreques.

Estampamos  as  nosas  mans  nun  mural  e  logo  Carmen,  a  profe  de  prácticas  fai  unha
composición de animais.

Facemos psicomotricidade imitando os movementos dos animais.

Estampamos cun garfo nun lenzo para facerlle un agasallo a Carmen, cando remata as
prácticas.

Facemos unha excursión á  granxa a PRADA.  Alí tiñan moitas  vacas. Estivemos mirando
como comían. Todos querían darlle a  comida . Logo fomos ver uns becerriños e o sitio onde
gardan o leite. Despois camiñamos  ata o lugar onde están as galiñas e un burro. Algúns
montaron no burro. Outros non se atreveron. Alí na granxa estaba un neno que tiña un tractor



e deixounos subir a el. Todos querían conducir. Foi unha excursión moi divertida. A hora de
marchar déronnos un agasallo.

Preparamos un traballiño para o  Día do Pai. É un coche que decoramos con rotuladores .
Poñemos  a nosa foto.

Pintamos no  encerado  cas mans molladas e facemos raias de arriba-abaixo, dun lado o
outro,  redondos,  cadrados  ...  Estamos  sorprendidos  o  ver  como  escribimos  cas  mans
molladas pero enseguida desaparecen as raias.

Preparamos  unhas  portadas  para  os  traballiños do  trimestre  e  levámolos  a  casa  para
ensinarllos a papá e mamá.

Facemos algunha ficha de animais e de instrumentos. Pegamos plumas nun galo, algodón
nunha ovella,  pintamos, pegamos gomets e  papeliños nunha gaita, frauta, guitarra.

Na clase C fan un mural dun galo. Pintan, péganlle plumas, algodón, papeliños .... Quedoulles
precioso. Alí pegan as fotos que se expoñen na entrada da escola.

Fixemos un experimento: masa de xabón. Mesturamos maicena, aceite de améndoas e xabón
líquido, amasamos  moito. Logo lavamos as mans e quedaron moi limpiñas e suaves.  Toda a
case ulía moi ben.

Contamos o conto dos “  Tres Porquiños e o Lobo” e “ Había unha vez  tres Elefantes”.
Neles podemos distinguir grande, mediano e pequeno.

Dicimos en inglés algunha palabra Bos días, grazas, por favor, gato, can, amarelo, vermello,
auga ...

TERCEIRO TRIMESTRE
ABRIL

Ó longo deste mes traballamos o tema das familias e as profesións.  Conversamos sobre
“CANTO TRABALLAN PAPÁ E MAMÁ”   e  queremos demostrarlle que “Xa podemos sos”.

Coma  sempre  que  introducimos  un  tema  conversamos e  informámonos  valéndonos  de
diferentes soportes, libros, contos, murais, fotos, revistas ...

Falamos das nosas familias, do nome de papá, de mamá, os irmáns e irmás, avós e avoas,
primos... Como é a nosa casa, que cousas facemos en cada estancia ...

Pedimos  unha foto actual  da familia onde están todos os membros. Colocámolas no cristal.
Tamén poñemos as que temos de anos anteriores.  Os nen@s van a mirar  todos os días.
Comentamos como eran de pequeniños e agora de grandes.

Invitamos  ás  familias  a  vir  á   escola e  facer  algunha  actividade  relacionada   ca  súa
profesión. Visitáronnos  bastantes familias. Ós nen@s encántalle que papá e mamá veñan  a
visitarnos.  Séntense  protagonistas  e  ilusionados.  De  recordo  do  paso  pola  escola
regalámoslle unha tarxeta ca foto da actividade que realizaron.

Facemos uns electrodomésticos con caixas de cartón, unha lavadora, unha vitro, un frigo,
microondas. Decorámolos e logo xogamos con eles. Facemos comidiñas, metemos a roupa a
lavar, logo colgámola no tendal, quentamos a comida,  dámoslla  os bonecos, tapámolos,...

Facemos unha visita ó  Centro de Día a visitar ós avós. No primeiro trimestre foi o grupo C



e agora imos o  B e A .  Cada clase  pintamos  un  lenzo  e  levámoslle   de  agasallo.  Alí
invitáronnos a gusaniños, zumes, galletas e auga.

Contamos o conto de Hansel e Gretel. Facemos unha ficha pintando a súa roupiña.

Facemos tostadas de  pan con Nutela. Tratamos de que  os nen@s  estendan a Nutela. É
complicado. As tostadas rompen pero aínda así estaban riquísimas.

Presentamos  a  cor  azul  e  o  cadrado.   Investigamos,   pintamos,  pegamos  papeliños,
gomets ... Comparamos ca cor vermella e amarela e co redondo.

Pedimos un libro a cada nen@ para quedar na escola. No primeiro trimestre pediron na clase
A e agora pedimos na B e C. Cada día contamos o conto que van traendo.

Pedimos  ás familias que os nen@s traian un conto da casa, contámolo aquí e compartímolo
cos demais ó longo da semana do libro. O último día xuntámonos no patio e compartimos
cos demais compañeiros da escola. Ó remate da semana lévano para a casa.

Empezamos  a  traballar  no  agasallo  de  mamá.  Pintamos  un  lenzo.  Quédanos  precioso.
Seguro que ás mamás tamén lles gustou.

Facemos unha sesión de psicomotricidade representando o conto da semilliña.

 MAIO

Xa estamos en plena primavera. O noso entorno está cheo de flores. Saímos ó  patio de fóra
poucos días porque chove e fai fresco. De todos xeitos conversamos sobre o tema “CANTAS
FLORES , QUE BEN ULEN”.  Este mes  dedicámoslle  un tempo a traballar a arte e logo
recollemos os traballiños nunha “Galería de Arte”.

Conversamos e levamos á  casa o agasallo para felicitar a mamá no Día da Nai.

Conversas sobre a primavera, os cambios que se producen no entorno. Mostramos fotos e
murais  de paisaxes,  flores, paxariños, xoaniñas, nen@s con roupas máis frescas que van de
paseo ... Decoramos a clase con motivos propios desta época.

Facemos un mural estampando con globos.

Pintamos cartóns de ovos recortados coma si fosen flores  e facemos un móbil.

Investigamos cas pinturas facendo mesturas azul  + amarelo = verde, vermello + amarelo =
laranxa.

Mesturamos pintura con leite e observamos o resultado.

Facemos unha  composición de primavera estampando nunha caixa mans e pés,   flores,
xoaniñas, abellas, pintamos macarróns e logo pegámolos facendo flores. Atámoslle a caixa
unha cinta grande coma si foxe un agasallo. Quedou preciosa.

Pintamos en goma eva  con esponxas  de  diferentes cores.

Pintamos sobre tul e facemos flores e bolboretas. Logo pintamos sobre madeira e usámolo
como soporte para colocar as flores e bolboretas.

Experimentamos con pintura e pasta de dentes. Tamén con pintura e espuma de afeitar.

Pintamos rolos de papel hixiénico de cores, logo un folio con pintura e purpurina para o tellado



e  facemos  unhas  casiñas.  Pintamos  un  soporte  de  madeira,  colocamos  alí  as  casiñas,
poñémoslle un cerre con paus pintados de vermello e facemos o barrio dos artistas. Cada
casa leva o nome do nen@. O remate do mes levan á  casa cada un a súa casiña.

Facemos un espantallo pintando sobre tea branca, decorando a cabeza e mans. Colgado dun
pau sérvemos para decorar e anunciar o mes da Arte.

Experimentamos con pintura, vinagre, limón, bicarbonato.  É sorprendente  ver o resultado.
Parece un volcán botando lava.

Manipulamos spaghetti cocido e mesturamos con colorante alimenticio. 

Traemos a clase  perlas de cores, metémolas en auga e observamos como van medrando.
Logo xogamos con elas. Escórrense entre os dedos. Resulta moi divertido.

Facemos unhas láminas moi curiosas centrifugando pintura.

Decoramos uns botes de deterxente e fixemos unhas máscaras utilizando diferentes técnicas.
Quedaron moi bonitas.

Contamos o conto de BAMBI. Coloreamos unha ficha de Bambi e Falina.

Facemos unha ficha decorando  bolboretas. Pintámolas e pegámoslle gomets.

Presentamos  o  triángulo.  Ca  axuda  dos  bloques  lóxicos  facemos  familias  de  triángulos,
círculos e cadrados, grandes, pequenos, gordos, delgados, azuis, amarelos, vermellos.

Sesións de psicomotricidade subindo escaleiras, baixando pola rampla, camiñando sobre os
acolchados, saltando os aros,  arrastrándonos polo banco, pasando debaixo,  xogando con
pelotas,  todos sentados e colocados uns diante dos outros damos masaxes o que está diante
cunha pelota, facemos circuítos no patio, carreiras cas motos .

Imos de  visita o cole de maiores.  A clase A vai o cole “AGRO DO MUÍÑO”. Lévanlle un
agasallo feito na clase , son unhas bolboretas  de tul pintadas e pegadas sobre un soporte.
Eles  regálanlle  dous  contos,  un   sobre  as  emocións   feito  polos  nenos  e  profe  e  outro
comprado . A clase B imos camiñando  de visita o cole “A MAIA”. Levámoslle tamén un detalle
pintado polos nen@s. È un móbil de flores.  Eles regálannos moitas flores decoradas na clase.
A  clase  C  fai  a  visita   a  “  BAROUTA”.  Lévanlle  un  espantallo  feito  con  tea,   pintado  e
decorado . Eles invítanos a merendar. Foi moi interesante ir a coñecer os coles de maiores.

Sacamos fotos para facer a ORLA. Saímos todos moi guapos.

Preparamos  unha  caixa  azul,  outro  amarela  e  o  cubo  que  temos  sempre.  Cando  temos
papeliños ou cartóns levámolos a caixa azul, os plásticos e  botellas na amarela e os restos de
galletas  ou  comida no  cubo negro  de  sempre.  Con  esta  actividade pretendemos  que  se
acostumen a depositar cada cousa no seu lugar.

XUÑO

Xa estamos rematando o curso e achéganse as vacacións. Este mes falamos deste tema e
“QUE ILUSIÓN IMOS,  DE PASEO” . Ademais  “Xogamos ca auga”

Distinguimos entre un,  dous, moitos, poucos, nada,  xogando con diferentes  xoguetes.

Recordamos conceptos adquiridos: grande, mediano, pequeno, delgado, gordo, largo, curto,
cores primarias, algunhas palabras en inglés, arriba, abaixo, igual, diferente, ...



Facemos  puzles,   encaixables,  táboas  de  cosido,  plastilina,  pintamos  con  rotuladores,
pegamos gomets , construcións , rachamos , engurramos e pegamos papeliños  ...

Facemos  xogo simbólico cos  cacharriños,  comidiñas,  útiles  de  perruquería,  ferramentas,
escoba, recolledor, fregona ...

Facemos torres con construcións, con cortizas,  clipos, tacos de madeira, bobinas de fío,
enroscamos  e desenroscamos botes, parafusos, latas, ...

Recollemos os chícharos da nosa horta. Tivemos unha colleita abundante e de calidade.
Debullámolos na clase e logo levámolos a cociña para que Suli os preparara. O resto das
hortalizas que plantamos aínda non están neste momento para recoller. Supoñemos que  no
próximo mes darán froito.

Facemos unha ficha decorando uns chícharos, pintamos de verde a casula, logo engurramos
papeliños e pegámolos dentro.

Preparamos o FESTIVAL DE FIN DE CURSO e celebrámolo o día 15 na CASA DE CULTURA.

• CLASE A : Representa a canción “ISTO BAILASE ASÍ”.

• CALSE B:  Bailamos “ O ZOO DOS NENOS”

• CLASE C: Bailan “PIRATAS”

Miramos un vídeo con fotos  de actividades que realizamos ó longo do curso. É un momento
moi emocionante. Os nen@s están moi impresionados o verse nunha pantalla tan grande.

Entrega de diplomas e de agasallo unha gorra.

Bailamos todos xuntos a canción “AMIGOS”

Experimentamos ca auga. Con xabón facemos escuma, metemos dentro cousas que flotan,
outras  que  non,  algunhas  desaparecen,   xogamos  a  facer  transvases  con
cacharriños,metemos coadores e embudes para observar como pasa a auga dun lado o outro,
... Pasámolo pipa mollando uns ós outros.

Facemos xogos de pesca tratando de atrapar cousas con ganchos e con imáns.

Celebramos o CACHO. Pedimos ás familias que poidan colaborar, que traian o día 22 herbas
de San Xoán e tamén auga de sete fontes. Manipulámolas, ulímolas e metémolas nun barreño.
Logo lavamos a cara con esa auga.

Saímos ó  patio de fóra a xogar ca area e a gozar do bo tempo sempre que a climatoloxía o
permite. Gústanos moito recoller  follas, flores e paus que hai entre as herbas. Xogamos a
perseguir e a escondernos. Alí é doado atoparnos.

Decoramos unha ficha dun xeado pintando, pegando gomets  e picando. Outra dun semáforo
picando e pegando papeis de celofán.

Preparamos as  portadas para os traballiños que imos levar a casa antes das vacacións:
decoramos  flores  con  macarróns,  facemos  bolboretas  con  un  folio  pintado   e  un  polbo
pegando papeliños nun cd.

Pegamos cadrados e triángulos nun folio facendo unha serie.

Utilizamos o punzón picando  libremente e algúns conseguiron facelo sobre unha liña.



Ó longo de todo o curso dedicamos á volta do patio un momento para contar contos e tratar
de relaxarnos despois da actividade intensa  que realizamos.  Tamén contamos contos sen
conto antes de ir  á sesta. Encántanlles e están moi atentos. Queren que repita sempre o
mesmo.

Cada día dedicamos un ratiño a  dicir o noso nome e apelidos e tamén recoñecer o nome
nunhas etiquetas.  Algúns saben dicilo perfectamente pero outros aínda non.

CONCLUSIÓNS
Chegamos ó  mes de xuño e damos por rematada a actividade intensa do curso. Algúns
nen@s e profes van de vacacións en xullo e outros en agosto.  En xullo  e agosto os que
esteamos na escola seguiremos facendo actividades  pero dentro da mesma liña que as que
mencionamos nesta memoria.

Tivemos un curso moi entretido e interesante. Cando empezamos os nosos cativos apenas
falaban e agora ó  remate manteñen unha conversación do máis interesante. Conseguimos
moitos dos obxectivos propostos aínda que a maioría temos que dicir que están en proceso.
En estas idades todo é susceptible de mellora. Adquiríronse moitas destrezas, afianzáronse
outras pero sabemos que aínda son moi pequenos e precisan adestrar  para ir dominando
certas habilidades. 

Avanzaron tamén moito en autonomía, como é normal pero algúns acomódanse e resúltalle
máis doado  esperar a que  as profes o resolvan.

É moi gratificante escoitalos como conversan e xogan entre eles. Aparecen  moitas veces
conflitos porque iso de compartir  lévase moi mal.  Cando as profes explican que debemos
prestar, esperar, axudar ...  é difícil de  entender. 

O que mellor dominan é o movemento polo patio. Teñen moita habilidade para conducir as
motos e coches  e  moita capacidade de invención.  Xa forman grupos entre eles e aínda que
pelexan moito tamén si falta algún bótano de menos. O xogo simbólico está en pleno apoxeo.

Están nun momento de oposición e dicir NO a todo.  Participan moito nas actividades pero
case  sempre  os  mesmos.  Algúns  dos  nosos  cativos  fan  moi  ben  as  tarefas.  Son  moi
perfeccionistas,  outros rematan de contado e non lles importa o resultado.

A participación das familias foi unha actividade moi interesante, sobre todo para os nen@s que
asistiron  os  seus  papás.  Séntense  protagonistas.  Temos  polo  tanto  que  agradecer  que
dedicaran un momento do seu tempo para vir a escola  a xogar con nós.

Agradecemos tamén que confiaran en nós para compartir a educación e coidado dos seus
nen@s. Remata o curso pero nós seguimos aquí e esperamos a vosa visita.


