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CLASES DE 0-1-ANOS

INTRODUCIÓN

Coma todos os anos por estas datas imos  facer memoria do noso traballo na clase de bebes.
Empezamos no mes de setembro con 2 nenas na clase A e 2 nenos e 1 nena na clase B. En
decembro incorporouse 1 neno. Están a xornada completa 4 nen@s e 2 a media xornada de
mañá. 
Os nosos nen@s naceron no primeiro trimestre do ano excepto un que é do mes de xuño. O
primeiro trimestre do curso dedicámoslle unha atención case individualizada dado que tiñamos
moi poucos. No mes de febreiro  incorporáronse  4 nenas e 1 neno na clase A e  4 nenos e 1
nena na clase B. Desta maneira completamos as dúas clases  con 8 bebés en cada unha.
Todos eles son do segundo semestre do curso. Son polo tanto bebés  moi  pequeniños. A
maioría alimentados con lactancia materna a demanda. IZ CXsto supón que nos encontramos
con nen@s que teñen un gran apego materno e as necesidades de alimentación, descanso,
hixiene e adaptación son máis exclusivas.
A continuación imos  describir aquelas actividades máis significativas que levamos a cabo nas
nosas aulas ó longo deste curso.

SETEMBRO

Recibimos os  primeiros  días  ós  nosos cativos e permanecen na escola  ½ hora  durante a
primeira semana. Na segunda semana están 1 hora e logo imos aumentando o tempo de
permanencia ata facer na última semana o seu horario normal. Ó  remate do mes xa comen e
merendan con normalidade. Excepto un neno que ten tres meses e toma so  bibe, os demais
xa empezan a  comer  puré.   Comen bastante  ben.  Xa empezan a aguantarse  sentados e
permanecen  nas mantas de actividades volteando, xirando sobre si mesmos, e entreténdose
cos  xoguetes,  metendo  na  boca,  cambiando  os  obxectos  dunha  man  para  a  outra  etc  .
Descansan nas hamacas pero o  que peor levan é  durmir no berce. 
Ó longo deste mes aproveitamos para observar e coñecer o momento evolutivo no que se
atopan,  as súas costumes e facerlle a estancia na escola o máis levadío  posible.O noso
obxectivo  principal  é  satisfacer  as  súas  necesidades  básicas  e  intentar  que  superen  este
período  de  separación  da  familia  da  mellor  maneira.   Despois  de  estar  descansados,
alimentados , limpos e predispostos  aproveitamos os momentos de tranquilidade para facer
exercicios  de  estimulación  motriz,  sensorial,  lingüistica  ,...   falámoslle  moito,  rímonos,
cantamos, ofrecemos xoguetes sonoros para que agarren, etc . pero sobre todo acariñámolos
moito. Temos moita sorte que son poucos e podemos dedicarlle moito tempo a cada un.

PRIMEIRO TRIMESTRE

OUTUBRO

Chegado  outubro  xa  coñecemos  o  novo  entorno,  e   ímonos  coñecendo  nós  tamén.
Empezamos a establecer unhas pequenas rutinas para ir organizándonos . Cando chegan pola
mañá xogamos un ratiño, facemos exercicios de estimulación de maneira individual, cantamos,
ofrecémoslle peluches, axóuxeres, mordedores,   xoguetes atractivos, escoitamos música etc .
Una  das  nosas  nenas  xa  gatea,  outra  arrastrase,  outros  dous  pelexan  para  aguantarse
sentados e o máis pequeniño xoga a voltear.
Cando percibimos que están cansos e tendo en conta a información das familias, cambiamos
os cueiros se o precisan e imos descansar. Intentamos  que descansen no seu berce. Con
algúns conseguímolo pero con outros non foi posible e fano nas hamacas. Cando espertan
xogamos outro ratiño e xa chega a hora da comida. Os que toman bibe fano a hora que lles
toca pero os que comen puré adaptámonos ós horarios establecidos no centro. Despois de
comer esperamos un ratiño e cambiámolos  de novo. En función das necesidades e do horario
de permanencia no centro alternamos actividades de xogo e estimulación con descanso.



LIBRO DO PRIMEIRO ANO
Estes primeiro mes na escola sacamos moitas fotos e empezamos a escoller aquelas que máis
nos gustan para colocar no libro que levaremos como recordo a casa cando remate o curso.
Tamén poñemos nun mural algunha deste período na entrada da escola.
CESTO DOS TESOUROS
Cando os  nenos  se  aguantan  sentados  poñemos o  seu  alcance  un  cesto  onde  metemos
obxectos  da vida cotián para que manipulen. Esta é unha actividade que realizamos todo o
curso. Gústalles investigar. É coma un gran laboratorio. Agora mesmo están nun momento que
todo o meten na boca.  Por medio  desta actividade perciben as cualidades dos obxectos:
texturas,  cores,  peso,  temperatura,  tamaño,  sabores  ...  Os  obxectos  do  cesto  ímolos
cambiando de vez en cando. 
BOTELLAS E GUANTES SENSORIAIS
Mesturamos  auga  con  pintura  en  botellas.  Metemos  garavanzos,  lentellas,  arroz,  millo  en
botes.  Noutras botellas metemos diversos materiais como pompóns, pallas de cores, boliñas
de  cores,  confeti  ,  ...  Tamén  utilizamos  guantes  nos  que  metemos  fariña,  azucre,  arroz,
lentellas. O principio resúltalle raro pero logo investigan, tocan, meten na  boca e se rompe
saboréano.  Manipulando   estes  materiais  feitos  por  nós  os  nen@s   perciben  diferentes
sensacións, cores, texturas, sons,  fan movementos de agarre,  de peso ... É unha actividade
moi estimulante para os sentidos.
XOGOS CON MANTA
Deitamos o cativo nunha manta e as profes  arrastrámola  polo chan. Gústalles moito tamén
que collamos entre as dúas profes a manta e fagamos balanceos.
SAMAÍN
Traemos as nosas clases moitas cabazas. Metémolas no Cesto dos Tesouros e xogan con
elas. Disfrazámonos e sacamos moitas fotos. Traen cada un unha cabaza da casa  decorada e
poñémola na entrada da escola. 
BOLSAS DE PLÁSTICO INFLADAS
Inflamos bolsas de plástico con pouco aire e xogamos con elas. É curioso o tempo que pasan
manipulando este xoguete tan sinxelo.

NOVEMBRO

FOLLAS SECAS E VERDES
Traemos follas secas, verdes, amarelas, vermellas e xogamos con elas. Son nen@s  que lles
sorprende estas actividades e ó  primeiro nos lle gusta participar.
CESTO DOS TESOUROS
Metemos no cesto castañas, noces, piñas, cabazas, millo e investigamos con todos eses froitos
de outono. 
MAGOSTO
Despois de estar nas nosas aulas manipulando e investigando saímos o patio grande a mirar
como celebran o magosto os nen@s das clases de maiores e medianos.
BALÓN GRANDE
Deitadiños sobre o balón grande balanceámonos. Primeiro tombados  barriga  abaixo e logo
cara arriba. Despois sentados. Gustoulle, reláxanse moito e mesmo algún quedou durmido.
Esta actividade fixémola varias veces  ó  longo do curso. Incluso aproveitamos para darlle
masaxes.
PISCINA CON BOLAS
Metémonos dentro da piscina de bolas e tirámolas fóra. Encántalle xogar a cucú mirando polos
buratiños da piscina.
MASAXES
A primeira hora cando están  descansados  aproveitamos para darlle unha masaxe. Temos a
clase acondicionada ca temperatura axeitada. Colocamos unha colchoneta con unha  saba.
Espimos ó bebé,  deixando só  co cueiro e empezamos a acariñalo pola cabeciña para logo ir
baixando polos ombreiros, peito e barrigola. Tamén polos brazos, mans e dediños. Seguimos
polas perniñas ata chegar os dedos dos pés. Cando o bebé se sinte a gusto dámoslle a volta e



facemos o mesmo pola parte de atrás, empezando pola cabeza e  logo damos pequeniños
toques polo lombo para seguir de novo polas perniñas , pés e dedos.  Ademais de tocar cas
nosas mans, utilizamos plumas, algodóns, unha brocha de pelo fino  e unha pelota sensorial.
Algúns nen@s gozaron desta actividade e outros non estaban o suficiente relaxados .

DECEMBRO

Poñemos dentro do cesto dos tesouros cousas  brillantes: bolas, cintas, campás, espumillóns,
papeis  brillantes  de  diferentes  cores  e  texturas  para  manipular  e  facer  diferentes  sons.
Deixamos o cesto o seu alcance para que investiguen e exploren.
TARXETA DE NADAL
Facemos unha tarxeta de felicitación para levar a casa polo Nadal. Estampamos o pé e logo
decorámola con purpurina, la e pompóns.
FOTOS  DE NADAL
Sacamos unha foto todos xuntos para poñer no vídeo do Festival de  Nadal. Tamén sacamos
fotos disfrazados co traxe de Papá Noel. É  moi complicado que aguanten  posto o  gorro para
sacar a foto. En xeral non queren nada na cabeza.
FESTIVAL DE NADAL
Como é costume participamos no Festival de Nadal cos demais amiguiños da escola. Da clase
de bebés levamos de representante a Asier vestido con pixama.
Axudámoslle  a  facer  moitos  exercicios  de  estimulación  sensorial,  motriz,  para  fortalecer  a
musculatura, axudarlle a gatear, a arrastrarse, a dala volta, e mesmo cos máis maiores a dar os
primeiros pasos.  Todos os días dedicamos un tempo a traballar con cada nen@ en función das
súas capacidades .
Neste mes incorpórase un neno que ten 6 meses na clase A. Permanece na escola xornada
completa despois de facer o correspondente período de adaptación.

SEGUNDO TRIMESTRE

XANEIRO

Empezamos este segundo trimestre intentando que os nosos  cativos empecen a camiñar
collidos  dos  braciños,  outros  gatean  e  resístense  a  poñerse  de  pé.  Agora  xa  son  máis
independentes e permanecen menos tempo facendo actividades na colchoneta.
BOTE CON CINTAS
Preparamos un bote de lata con buratos na tapa e unhas cintas de cores para que os nen@s
intenten cos seus dediños tirar delas e así traballar a motricidade fina. O primeiro non lle fan
demasiado caso . Retiramos o xoguete e pasados un par de meses volvemos a presentalo e
comprobamos que si resulta interesante.
TUBO CON PELOTAS
Este xogo consiste en meter pelotas pequenas por un lado dun tubo de cartón e observar como
saen polo outro . Pasan  bastante tempo entretidos. E evidente que precisan a axuda das
profes pero senten curiosidade pola actividade.
TUBO CON TEA
Utilizamos tamén outro tubo para meter dentro unha tea. Asoma unha punta e invitamos os
nen@s a que tiren dela. Os mais grandiños intentan meter de novo a tea dentro.
XOGO CON TEAS
Temos unha caixa con moitas teas de diferentes texturas, cores e tamaños. Gústalle moito
investigar  con  elas.  Tapámonos,  facemos  cucú,  deitámolos  e  as  profes   axudámoslle   a
arrastrarse, tapamos os bonecos pero o que máis lles gusta e sacalas todas da caixa.
NUBE CON PINGAS
Pintamos de azul  e branco nunha cartolina, logo as profes  recortan unha nube. Pintamos
pingas , En cada pinga escribimos unha palabra: paciencia, bicos, amor, amizade, confianza,
ledicia,  liberdade,  solidariedade  ...  Na  nube  escribimos  PAZ  E  AMOR  PARA TODOS  OS



NENOS. Colgámola na entrada da escola para o DÍA DA PAZ.
DÍA DA PAZ
Colgamos globos brancos inflados  nun cordel e colocámolos na clase a altura dos nen@s.
Xogan con eles aínda que temos que dicir que non se atreven moito. Debuxamos unha pomba
branca no chan e sentámonos todos dentro. Así celebramos o Día da Paz.
EXPERIENCIA CON FROITAS
Poñemos  no  cesto  dos  tesouros  diferentes  froitas:  laranxas,  mandarinas,  limóns,  peras,
plátanos,  mazás. Deixámolo o seu alcance para que investiguen. Pasado un ratiño pelamos as
froitas e dámoslle a probar. Non teñen moito interese. Facemos zume de laranxa e mandarina.
Son nen@s que lles gusta pouco beber, incluso auga.
ANIVERSARIOS
Algúns dos nosos  nen@s cumpren o  seu primeiro  aniño.  Temos preparado  unha torta  de
imitación na que colocamos  unha candea. Sentamos os nosos cativos no chan e os mais
pequenos  nos  bumbos.  Poñémoslle  unha  coroa  ó  protagonista  e  sacamos  fotos.  É  moi
complicado conseguir  a foto.  Non queren a coroa nin  lles gusta estar  quietos para a foto.
Temos preparado unha tarxeta de felicitación onde colocamos a foto de grupo ca torta e lévana
a casa como recordo. Cantamos PARABÉNS PARA TI  e aplaudimos.
CAIXAS DE TEXTURAS
Temos  na  clase  caixas  decoradas  con  diferentes  texturas.  Xogamos  con  elas,  tocamos,
sentámonos, facemos torres e logo derribámolas.  Isto é o máis divertido.

FEBREIRO

Este mes incorpóranse 10 nen@s. 5 en cada clase.
Clase A:  4 nenas e 1 neno. 3 nenas  a xornada completa,  1 neno  na  xornada de mañá e 1
nena  na  xornada de tarde.
Clase B: 4 nenos e 1 nena. 2 nenos  con xornada completa e 2 nenos e 1 nena con xornada de
mañá.
Todos eles teñen idades comprendidas entre os 4 ½  e 6 ½ meses. Algúns  toman bibe e outros
teñen lactancia materna a demanda.  Unha nena trae leite materna para  tomar na escola
cando nos parece que o necesita. Son nen@s con gran apego materno e a estancia na escola
resulta  complicada  tanto  para  a  alimentación  coma  o  descanso.   Choran  moito  e  só  se
tranquilizan  cando  están  no  colo.   Dedicamos  este  mes  de  febreiro   a  ADAPTACIÓN
empezando por media hora de permanencia no centro  a primeira semana, 1 hora a segunda
semana e logo imos aumentando en función da adaptación. 
PREPARACIÓN DO DISFRACE
Ó  longo  do  mes  imos  traballando  no  disfrace.  Imos  de  semáforo.  Intentamos  que  eles
participen pintando unhas bolas de porexpán  de cor vermello, amarelo e verde. Logo as profes
cortámolas pola metade para facer as luces do semáforo.
Ademais do disfrace de semáforo, disfrazámolos na clase e sacamos fotos para colocar na
entrada da escola.
Na última semana do mes traemos posto  da casa: 
Luns: Un calcetín de cada cor, que sexa rechamante.
Martes: Unha camiseta do revés.
Mércores: Un tutú.
Xoves: Poñemos o disfrace de semáforo e sacamos fotos.
Venres: Levamos a casa o disfrace e pola tarde temos o Festival. 
PATIO GRANDE 
Saímos o patio grande a xogar cas motos, coches, na casiña. Os máis pequeniños tamén
saen.  Están  nas  hamacas,  bumbos,  ferraduras  e  observan.  Entretéñense  con  xoguetes
sonoros.  Aproveitamos cando están espertos e antes de comer,  para saír da clase e cambiar
de ambiente



MARZO

FESTA DE ENTROIDO
A primeiros de marzo celebramos o Entroido. Invitamos ás familias a compartir con nós a tarde
do venres. Preparamos unha merenda con alimentos que aportaron eles. Os que se animaron
viñeron  disfrazados,  grandes e pequenos.  Aproveitamos para coñecernos, charlar e pasalo
ben todos xuntos.
SESIÓN DE MASAXES
Facemos  masaxes  cos  nen@s novos  que  empezaron  neste  segundo  trimestre.  Tamén o
intentamos  cos maiores pero xa non se relaxan coma fai uns meses. Tamén utilizamos o balón
grande e o cilindro de espuma. Canto máis grandes son, máis lle impresiona a altura e o
balanceo.
XOGOS DE ESCONDITE
As nosas nenas maiores xa empezan a interactuar  nos xogos.  Descubriron a cortina para
esconderse. Son capaces de retirar o cesto que está no moble e meterse alí dentro. Sacan a
cabeza detrás da cortina e entretéñense moitísimo.  Incluso os máis pequenos se rin véndoas
xogar a elas.
XOGO CON PELOTAS
Dispoñemos de pelotas de diferentes tamaños, texturas, cores que utilizamos para actividades
diversas.  Temos  unha  pequena  piscina  con  pelotas  pequenas.  Metemos  dentro  os  máis
pequenos. As maiores tamén queren. Aproveitan para tiralas fóra. Logo metemos as pelotas
nunha caixa e tirámolas dende o alto. Rinse moitísimo. Outro día xogamos a facer rodar as
pelotas de cascabel. Nós botámosllas e eles intentan devolvelas. Non é doado pero inténtano.
Sara xa camiña e intenta darlle co pé. Ós máis pequeniños  ofrecémosllas para que agarren.
Utilizámolas tamén para percibir texturas dando pequenos masaxes. Intentamos meter as máis
pequenas por  un tubo de cartón.  Así  observamos como saen polo outro lado.  Temos uns
soportes de plástico das caixas da froita que teñen  ocos, ofrecémoslle as pelotas e as chicas
maiores van colocando cada pelota no oco ata enchelos todos.  Este é un material que lle
sacamos moito proveito.
CAIXAS DE CARTÓN
Traemos caixas de cartón e xogamos a meternos dentro, arrastrámolas pola clase, metemos
xoguetes nelas. Os que son capaces de gatear intentan entrar.
XOGO CON ANIMAIS
Temos animais de peluche que utilizamos como marioneta. Tamén xogamos cos que temos de
plástico.  Cantamos  cancións  relacionadas  cos  animais.  Gateamos  pola  clase  imitando  os
movementos e  a onomatopea dos máis comúns: vaca, can, gato ... 

CONTOS
Miramos contíños de tea, plástico, os que teñen sons, texturas. Aínda son moi pequenos e
aguantan pouco tempo con esta actividade.

TERCEIRO TRIMESTRE

ABRIL

BANDEXAS SENSORIAIS
Metemos  dentro  de  varias  bandexas   garavanzos,  area,  lentellas,  pan  relado,  azucre  e
colocadas no chan deixamos que se acerque e investiguen. Experimentamos cas mans e cos
pés. Os máis atrevidos participan e gozan da actividade pero temos algúns que non se atreven
e choran.
XORNADAS DE PORTAS ABERTAS
Este mes de maio invitamos as familias a que viñeran a pasar con nós parte da xornada.
Asistiron algunhas familias traendo os xoguetes preferidos dos seus cativos  e algún conto que
lles contan os irmáns maiores. Estiveron   mostrándollos  ós demais nen@s e conversando con
todos  un  ratiño.  Os  nen@s  estaban  moi  sorprendidos  e  nós  quedamos  moi  contentas  e



agradecidas  por participar. Como sinal de agradecemento  levaron de recordo unha tarxeta ca
foto da experiencia.
EXPERIENCIA CON XEO E AUGA QUENTE
Traemos a clase cubos de xeo nunha bandexa e unhas cubetas con auga quentiña para que os
nosos cativos experimenten. Poñémolas no chan da clase para que estean ó alcance de todos.
Acercamos alí os que  non se desprazan e axudámoslle a que manipulen. Os pequerrechos
non mostran gran interese. Algúns dos maiores mesmo choran e non queren tocar pero temos
que dicir que outros pásano pipa e remataron a faena pingando.  O que máis lles gusta e
salpicar.
SEMANA DO LIBRO
Pedimos as familias que nos traian un conto da casa que lles guste ós nen@s. Metemos no
cesto dos tesouros todos os contiños que traen e algúns da escola. Todos os días buscamos un
momento para sentarnos e contar algún.  Deixamos que  toquen  e manipulen. Algún emite
sons, outros teñen texturas e gran colorido. O xoves saímos todos os nen@s da escola ó patio
grande  a compartir  os contiños. O noso patio parece a Feira do Libro.  Sentadiños nunha
manta  e co noso cesto de tesouros participamos nesta actividade cos demais compañeiros.  O
venres lévanos de volta a casa.

MAIO

ALFOMBRA DE TEXTURAS
Sobre unha moqueta pegamos pisadas de diferentes texturas. Os nen@s camiñan descalzos
sobre ela. Tamén gatean e tocan os que non poden camiñar. O que máis lles atrae é arrancar
as pisadas. Tamén seguimos xogando cas caixas de diferentes texturas que temos na clase.
Séntanse nelas, lévanas  dun lado ó outro, apíñanas e tratan de arrancar as teas e materiais
que teñen pegadas.  O que máis lles entretén é o panel que temos colgado. Os que se poñen
de pé e camiñan van alí a tocar e a tirar do cordel  para escoitar música.
LATAS CON RAÑURAS
Conseguimos varias latas con tapa de plástico.  Facemos unha rañura na tapa e metemos
tapas de lata e rodas de madeira. Xogamos a meter as tapas  e rodas pola rañura. Logo
axitamos.  Sabemos  que  as  tapas  están  dentro.  Temos  que  destapar  e  sacar.  Están  moi
entretidos con esta actividade. 
Aproveitamos para retomar a actividade do bote con cintas. Agora si lles interesa. As profes
démonos conta que era unha actividade pouco axeitada naquel momento.
EXPERIENCIA CON SPAGUETTIS  COCIDOS.
As nosas compañeiras da cociña cocen spaghettis e poñémolos en bandexas no chan. Non
dicimos nada. Deixámolos alí e atendemos a outra cousa. Os nen@s que se desprazan vanse
achegando para observar o que temos alí. Son pouco decididos  e cústalle atreverse. Logo
levamos nós os máis pequeniños e empezamos a manipular. Despois dun pouco si se atreven
a tocar e levar a boca. Cando propoñemos estas actividades sempre hai algún que non quere
participar.
QUINCENA DA ARTE
Participamos  na  quincena  da  arte  cos  demais  compañeiros  da  escola.   Son  nen@s  moi
pequeniños para comprender o que estamos facendo pero nós intentamos colaborar. Traemos
papel  continuo  e  poñémolo  no  chan.  Deixamos ós  nen@s co  cueiro   e  con  mandilón  de
plástico.  Botamos  témpera  e  deixamos  que  experimenten.  Logo  dámoslle  rodillos  e
axudámoslle a cubrir  a superficie. Unha clase pinta de azul por un lado e a outra pinta de
vermello polo outro. Despois de seca a pintura dámoslle forma a casa e tratamos de reproducir
a  CASA AZUL  DE  FRIDA KAHLO.  Sobre  as  paredes  pegamos fotos  dos  bebés.  Nelas
estamparon os seus dediños para facer unha diadema . O resultado semellaba o Museo de
Frida Kahlo cos seus retratos.
Ademais desta actividade manipulamos e comentamos fotos das obras de Frida e escoitamos
no móbil un vídeo da súa vida. Os nen@s estiveron moi atentos a mirar o móbil. Todas esas
cousas das novas tecnoloxías gústanlle a todos pequenos e grandes.



XUÑO

ACOLCHADOS DE SUBIR E BAIXAR
Poñemos na clase acolchados con formas de escaleira para que suban e baixen. De momento
fano gateando pero sérvelle para  ensaiar distintas superficies e saber botar as mans cando
non poden cos pés. 
PROBAMOS FROITA
Metemos  no  cesto  dos  tesouros  diferentes  froitas  e  hortalizas:  laranxas,  plátanos,  peras,
mazás, tomate, cenoria. A idea era meter froita de tempada pero temos nen@s que  non toman
froitas con oso así que limitamos a oferta.  Miramos, tocamos,  ulimos e saboreamos. Despois,
pelamos e probamos. Tamén fixemos zume e bebemos.  A experiencia, como sempre,  resulta
interesante para algúns e mesmo desagradable para outros.
XOGOS CA AUGA
Preparamos os nosos cativos para xogar ca auga dentro da clase. Espímolos deixándolle so o
cueiro. Botamos auga quentiña e empezamos a experimentar. Non resultaba práctico porque
os nen@s son moi pequenos e non lle chegan ben a mesa de auga. O mesmo tempo moitos
non se aguantan de pé e polo tanto cambiamos a maneira de xogar. Sentámolos sobre toallas
no chan e puxemos o seu alcance cubetas e bañeiras baixiñas para que eles investigaran.
Desta vez si que resultou interesante. Metémolos dentro das cubetas, chapuzaron, tiraron as
bañeiras e pasaron un bo momento .
CACHO
Pedímoslle as familias herbas do San Xoán. Lavámola cariña. A tradición dinos que isto se
celebra a noite antes do San Xoán e hai que deixalo fóra pero como nós ese día non vimos a
escola celebrámolo antes. 
LIBRO DO PRIMEIRO ANO
Neste libro recollemos algunhas fotos de  momentos máis  significativos deste primeiro ano.
Cando chegamos a escola, nos primeiros días sentados e deitados na manta de actividades,
mirando a todos lados temos fotos moi interesantes. Cando empezamos a experimentar, cos
froitos,  cas  follas  estabamos  asustados.  No  Nadal  non  queriamos  os  gorros,  no  Entroido
dábanos medo o disfrace pero buscamos algún momento para deixar o recordo do paso pola
clase de 0-1 anos. Temos fotos moi bonitas e seguro que a papá e mamá lles vai encantar.
Ademais   de  todas  estas  actividades  realizamos  moitas  outras  que  nos  axudan  a  ter  as
necesidades  básicas  cubertas  e  que  aproveitamos  para  desenvolver  as  capacidades dos
nosos cativos. A comida, o descanso , a hixiene e a afectividade ocúpannos gran parte do noso
tempo.  Cando realizamos estas actividades  estamos axudando ós nosos cativos a medrar
felices. Son de gran importancia para nós porque o contacto individualizado da seguridade e
confianza.

CONCLUSIÓNS

Despois de facer un resumo  das actividades máis destacadas que realizamos ó longo do curso
faremos un breve comentario . Empezamos o curso con moi poucos bebés. Non cumpriamos a
ratio. Iso foi moi bo para todos pola dedicación exclusiva e a tranquilidade que tiñamos nas
nosas clases. Logo no segundo trimestre xa se incorporaron todos os nen@ ata facer dous
grupos completos. Aquí  tivemos algún problemiña dado a diferencia de idade que había entre
eles. Foron uns meses duros. Tivemos que facer de novo un período de adaptación. Os que
estaba de antes tamén sufriron este período porque a atención xa non era a mesma. Os recen
chegados son moi pequeniños e as necesidades e costumes son outras. De todas maneiras
saímos adiante e agora o remate estamos todos contentos de estar xuntos.
Xa camiñan varios nen@s e polo tanto son máis independentes. Temos bastantes que so se
aguantan sentados. Outros arrástranse, gatean e loitan por conseguir novos logros. Aínda son
varios os que non cumpriron o primeiro aniño e polo tanto teremos que celebralo en setembro
nas novas clases de 1-2 anos.
Todos comen purés e iogur e temos que dicir que comen moi ben. Non podemos opinar o
mesmo a hora de durmir. Conseguimos que uns poucos durmiran no berce pero os demais



todos nas hamacas.  Parte deles aínda teñen sesta a media mañá.  Esperamos que a partir de
setembro sexa máis doado adaptalos as novas camiñas.
Son  nen@s  pouco  arriscados  e  cústalle  experimentar  e  atreverse  a  tocar.  Seguiremos
intentando o próximo curso con novas experiencias. Conversamos moito e temos unha nena
que xa di moitas palabras con significado.
Temos que agradecer ás familias a súa  colaboración cando a solicitamos e tamén a confianza
que depositaron en nós para compartir a atención e educación dos seus peque@s. Estamos
moi contentas por ver medrar os nosos cativos e seguro que a volta en setembro xa notamos
grandes cambios.  

CLASES 1-2-ANOS

INTRODUCIÓN

Este curso contamos con 39 nenos e nenas, a maioría con horarios de xornada completa de
mañá. Soamente unha nena fixo xornada partida de mañá e tarde, e catro nenos tiveron media
xornada, 3 de tarde e 1 de mañá.
O curso transcorreu con normalidade, sen baixas e coas ausencias normais por enfermidades
típicas destas idades.

PERÍODO DE ADAPTACIÓN

Adicamos ao período de adaptación todo o mes de setembro. 
Os alumnos que viñan connosco dende bebés non tiveron que facer adaptación, posto que xa
nos coñecían e non o precisaban. Unicamente lles pedimos ás familias que os primeiros días
tiveran  dispoñibilidade  para  vir  a  recollelos  antes  da  súa  hora  si  así  o  precisaban  os
pequechos, pero non foi necesario en ningún caso. 
Os nenos e nenas que asistían por primeira vez á nosa escola tiveron que vir media hora cada
día durante a primeira semana,  no horario establecido polas mestras e educadoras. Ao longo
da segunda semana, fomos aumentando o tempo de estancia na escola, en función de como
se atopaba cada neno e cada nena de forma individual. Na terceira semana xa empezaron a
comer  na  escola  a  maioría  de  nenos  e  nenas  posto  que  todos  se  adaptaron  moi  ben.
Rematamos o mes facendo cada un o seu horario completo.
As familias  entraban nas aulas  a  deixar  e  a  recoller  aos nenos durante  as  tres  primeiras
semanas. Na cuarta e última do mes soamente entraban a deixalos nas aulas, xa llos levaban
á porta as compañeiras de servizos xerais. 
O maior inconveniente de que os pais e nais entraran na escola foi que os outros nenos ao ver
ás familias dos demais, lembrábanse da súa e poñíanse a chorar.

PRIMEIRO TRIMESTRE

Comezamos  este  trimestre  no  mes  de  outubro  con  moita  curiosidade  por  tódalas  cousas
bonitas que había nas aulas. Disfrutaban con cada xoguete que collían por primeira vez e a
maioría  tiñan moita  disposición para facer  distintas actividades como pintar  con ceras,  con
témperas e pinceis…
Os nenos e nenas da clase A , debido a súa curta idade, non fixeron todas as actividades que
facían os das outras clases B e C. Nestas idades, nótase moito a diferencia de idade, e temos
que respectar o desenrolo evolutivo e madurativo de cada neno e nena. deseñando actividades
específicas para cada idade en concreto.
Aínda así,  houbo moitas actividades nas que todos puideron participar,  as mais relevantes
foron as seguintes:
- VENDIMA: O 16 de outubro celebramos a vendima nas clases de 1 a 2 anos. Colgamos os
acios de uvas nun tendal da roupa simulando unha parra. Os nenos e nenas colleron os acios e



aplastaron  as  uvas  coas  mans.  Moitos  deles  aproveitaron  para  comer  unhas  cantas...que
estaban moi ricas, por certo.
- SAMAÍN: ao longo da semana do 22 ao 26 de outubro fomos introducindo aos nenos nesta
festa  tradicional.  Baleiramos  cabazas,  decorámolas,  disfrazámonos  de  cabazas,  bruxas  e
vampiros...e  contamos  contos  relacionados  con  esa  temática.  As  familias  contribuíron
aportando cabazas decoradas por eles nas súas casas que decoraron a entrada da escola ao
longo de toda a semana.
O mércores 31 celebramos o Samaín na aula 1-2 A. Escurecemos a aula, colocamos velas e
cabazas e contamos o conto de “Corre corre cabaciña”, e “Monstruos divertidos”, as profes
puxemos gorros de bruxas, xogamos cunha sabana a ser pantasmas...pasámolo moi ben todos
xuntos.

- MAGOSTO: ao longo do mes de outubro fomos falando das características do outono, a caída
das follas, o frío, os produtos típicos destas datas… Nas clases manipulamos mazurcas de
millo e tamén probamos castañas, noces,  kiwis, uvas, caquis, laranxas…
Tamén xogamos con folla secas: rachámolas, pisámolas, estampámolas molladas en témperas
de cores... 
O 8 de novembro celebramos o magosto na escola. Probamos as castañas asadas, bailamos
ao son da música e rachamos piñatas cheas de follas secas e confeti. Foi moi divertido!!

- Falamos sobre as CARACTERÍSTICAS DO OUTONO, ollamos o noso contorno e vemos os
cambios que se producen nel como son que xa non fai tanta calor, poñemos roupa que nos
abriga máis, as árbores quedan sen follas..

-  Traballamos o coñecemento e identificación de distintas PARTES DO CORPO como son:
cabeza,  mans,  pes,partes  da  cara,  barriga  e  cu.  Todo  ese  traballo  foi  realizado  mediante
diferentes  actividades  nas  que  todos  os  nenos  e  nenas  participaron  de  forma  activa.
Estamparon as mans molladas en témperas, tocaron as partes do corpo que lle pedíamos
neles mesmos, nos compañeiros, en bonecos; olláronse no espello e identificaban a parte do
corpo que lle dicíamos, cantamos cancións relacionadas co tema…

- Compartimos con COCO moitos momentos especiais na aula como era o saúdo ao empezar
a asemblea, xogamos con el na clase, celebramos os cumpres de todos os compañeiros...e o
que nos fixo moitísima ilusión foi levar a Coco a nosa casa a celebrar o noso cumpreanos coa
familia.

- PLANTAMOS BULBOS DE FLORES en macetas aportadas polas familias. Cando floreceron,
enviámolas para as casas dos nenos e nenas.

- Iniciámonos no coñecemento da COR VERMELLA. Ollamos obxectos e verbalizamos a súa
cor, pintamos con ceras e témperas vermellas, pegamos papeis e gomets vermellos, xogamos
con xoguetes vermellos…

- Realizamos GARABATOS con ceras e témperas, tamén experimentamos a facer garabatos
sobre fariña e  azucre…

- Como MANUALIDADE DE OUTONO  fixemos unhas follas de outono coas que decoramos a
entrada da escola e despois os nenos e nenas as levaron para a súa casa.
As  follas  levaban  as  cores  do  outono(laranxa,  vermello,  amarelo  e  marrón)  e  os  nenos
pintáronas coas mans polos dous lados. Todos disfrutaron pintando coas mans, encántalles esa
actividade.

- Realizamos un CAMIÑO DE TEXTURAS con produtos de outono. En diferentes recipientes
colocamos: follas secas, algodón, guantes recheos de fariña, colchoneta, chan, témpera, papel,
auga,….os nenos tiñan que camiñar descalzos sobre elas rematando cos pés metidos nun



recipiente cheo de auga templadiña para  poder lavalos. Gustoulles moito esta actividade na
que experimentaron con distintos tipos de texturas como era o brando da colchoneta, o duro e
frio do chan, o cruxiente das follas secas, a suavidade do algodón, o frío e pringoso da témpera
e o quente da auga.

- Realizamos TURRÓN DE CHOCOLATE con chocolate, arroz inflado e manteiga de porco.
Fundimos  o  chocolate  coa  manteiga  no  microondas  e  despois  mesturamos todo  co  arroz
inflado.  Colocamos  nun  molde  e  metemos  na  neveira.  Ao  día  seguinte...festa  de  turrón!!
Comémolo todiño.

- Como MANUALIDADE DE NADAL decoramos bolas de porispan para poñer na árbore de
nadal.  Os nenos e nenas da clase A, os mais pequeniños, pintaron as bolas coas mans e
témpera vermella. Os das clases B e C decoráronas pegándolles anacos de papeis de xornal,
botándolles despois purpurina dourada por riba. Todas quedaron moi bonitas.

- FESTIVAL DE NADAL: Os nenos e nenas de 1 a 2 puideron disfrutar do festival de nadal
como espectadores acompañados polas súas familias, posto que os protagonistas dese festival
son os nenos e nenas de 2 a 3. Pero houbo tres nenos, un de cada clase, que si que puideron
participar, e  foron vestidiños con pixamas como lles correspondía ir para participar no conto
previo á panxoliña representada polos nenos e nenas de 2 a 3. Fixérono moi ben todos.

SEGUNDO TRIMESTRE

Comezamos este trimestre falando da importancia de coidar os xoguetes, tanto os que nos
acaban de regalar no nadal como os que xa tíñamos tanto na escola como na casa. 

- O CESTO DOS PAPEIS: Nas festas de Nadal,as profes fomos gardando todos os papeis de
agasallo que non estaban moi deteriorados, e a eles sumámoslles outros tipos de papeis como
son papel celofán, papel de seda, de xornal… Xuntámolos todos nunha cesta e dabámosllos
aos nenos para que os ollaran e os  manipularan engurrándoos, rachándoos, empaquetando
algún xoguete…

- Experimentamos distintas TÉCNICAS PLÁSTICAS: Pintamos con rodillos e témpera sobre
papel de xornal, practicamos a técnica do punteado con ceras, pintamos con pinceis e coas
mans,...

- Realizamos un XOGUETE CON MATERIAL DE REFUGALLO. Intentamos dar importancia ao
tema  do  refugallo.  Queremos  ensinarlles,  xa  desde  pequenos,  que  se  pode  disfrutar
transformando  materiais  e  converténdoos  en  obxectos  completamente  distintos  cos  que
podemos xogar e pasar un bo rato. Así, cada clase fixo o seu propio xoguete: “A” fixo un barco
con corchos no que a vela era tea pintada polos nenos, “B” fixo un coche cun rulo de papel
hixiénico pintado con témpera polos nenos, e “C” fixo outro barco, neste caso cunha tapa de
bote de cristal na que ía pegada a vela que era de cartolina pintada polos nenos. Os nenos
levaron os seus xoguetes para as súas casas orgullosos e contentos polo seu traballo.

-  Seguimos  traballando  o  ESQUEMA  CORPORAL,  realizando  diversas  actividades  para
identificar brazos, pernas, cara e orellas. Ollámolos no espello, sinalamos en debuxos e nos
compañeiros, cantamos cancións sobre o corpo…

- Identificamos e experimentamos coa COR AMARELA. Fixemos diversas actividades nas que
tíñamos que buscar, identificar e clasificar obxectos amarelos; pintamos con ceras, témperas e
rotuladores desa cor, pegamos gomets amarelos...Intentamos sempre que verbalicen o nome
da cor que estamos traballando e valoramos moi positivamente os seus intentos por facelo,



aínda que non se lle entenda moi ben o que queren dicir.

- O DÍA DA PAZ: O día da Paz é o 30 de xaneiro. Ao longo da última semana do mes, adicamos
o noso tempo a falar da importancia de querernos e respectarnos os uns aos outros. Démonos 
moitos bicos e apertas, aprendemos a pedir perdón cun bico cando lastimamos a un 
compañeiro, falamos de que debemos compartir os xoguetes e pedilos por favor,de obedecer a
mamá, papá e as profes … Tamén realizamos unha manualidade, que expuxemos de forma 
conxunta todos os grupos da escola na entrada da mesma. Cada neno e nena decorou unha 
pinga de auga cunha técnica distinta( pegar gomets, estampar pegadas de dedos, pintar con 
témperas, pegar papeis…), e entre os nenos e nenas de cada clase pintamos unha nube da 
que lle colgamos as pingas de auga. Entre as tres nubes de 1 a 2 expuxemos a seguinte 
mensaxe: “Amiguiñ@s tod@s, @s nen@s de aquí e @s nen@s de alá” . 

- Observamos as CARACTERÍSTICAS DO INVERNO. Falamos sobre a baixa temperatura que
hai na calle, fai moito frío;  sobre a roupa de abrigo que traemos da casa, identificamos as
prendas típicas do inverno(gorros, bufandas, luvas, abrigos…); ollamos o ceo cheo de nubes,
escoitamos  a  choiva....Na  clase  xogamos  a  abrigarnos  con  gorros  e  bufandas,  e  tamén
abrigamos aos bonecos e a Coco para que non se enfermen. Aumentamos o noso vocabulario
en canto a prendas de vestir e fenómenos meteorolóxicos (choiva, frío, vento…).

- Iniciámonos nos conceptos DENTO-FÓRA  (Xogamos a estar dentro ou fóra dos aros, de
caixas de cartón, dun redondo pintado no chan…), UN-MOITOS (Todos on nenos nun lado da
aula e un só no outro lado; colocamos moitos xoguetes nunha caixa e en outr un só…)…
Sempre facendo fincapé na verbalización por parte dos cativos, valorando os seus esforzos.

- Iniciámonos no XOGO SIMBÓLICO xogando coas comidas, cos bebés e as mantiñas, coa
cociña…

-  Experimentamos  a  FACER  PAN.  Disfrutamos  un  montón  mesturando  os  ingredientes  e
amasándoos, cada neno amasou o que quixo no seu anaquiño de masa. Unha vez sacados do
forno degustamos algún na clase e cada neno pudo levar o seu bolo de pan para a súa casiña.

- Coa chegada do ENTROIDO, disfrazámonos nas clases cos disfraces que hai na escola,
algúns nenos deixábanse maquillar e sacamos fotos para levalas de recordo.

Tamén  fixemos  os  nosos  propios  disfraces.  O  tema  elixido  este  ano  foi  os  MEDIOS  DE
TRANSPORTE. Cada clase fomos dun medio de locomoción diferente: “A”- Tractor (feito cunha
caixa de cartón pintada  polos nenos), “B”- Furgoneta Wolsvagen (de goma eva pintada polos
nenos), e “C”- Camión (en goma eva pintada polos nenos). As profes tamén fixemos o noso
disfraz co que asistimos ao FESTIVAL DE ENTROIDO celebrado na escola. Neste festival,
coma  sempre,   aproveitamos  para  conversar  coas  familias  dos  cativos  e  pasar  un  ratiño
agradable todos xuntos. 

- Introducimos aos nenos no mundo dos ANIMAIS. Ao longo do mes de marzo visualizamos
fotografías e vídeos de animais tanto domésticos como salvaxes e acuáticos. Ampliamos o
noso vocabulario e falamos das súas características, imitamos as súas onomatopeias, os seus
andares, cantamos cancións sobre animais, contamos contos…

- Como MANUALIDADE DOS ANIMAIS fixemos distintas caras: porco, pito e rato. Cada neno
escolleu a que más lle gustou, pintouna e levouna para a súa casa pegada a un depresor a
modo de piruleta. Quedaron moi simpáticas, e houbo algunha nena que a trouxo e a levou
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varios días de casa a escola e viceversa porque lle gustaba moito.

TERCEIRO TRIMESTRE

Iniciamos o terceiro trimestre con moitas ganas de pintar e experimentar, posto que a maioría
dos nenos e nenas mostran unha actitude moi positiva de cara a ver cousas novas. Teñen
moita curiosidade por todo o que lles rodea e son moi activos na aula.
- Coa chegada da  PRIMAVERA, observamos como se vai transformando o noso xardín da
escola, posto que podemos sair mais a xogar fora e vemos as flores, volvoretas, o sol...somos
uns nenos moi observadores.

- No mes de abril,  celebramos AS XORNADAS DE PORTAS ABERTAS, nas que os nosos
papás e mamás puideron vir a pasar un ratiño con nós na clase facendo algunha actividade. A
participación foi bastante boa tendo en conta que a maioría dos papás e mamás traballan e non
poden vir aínda que queiran.  Na clase “A” viñeron 3 papás e mamás, na “B” 5 e na “C” 4.Todos
o  pasamos  fenomenal  e  para  as  familias  tamén  foi  unha  experiencia  moi  agradable  e
entrañable.

- Aproveitamos as visitas dos papás e mamás para traballar A FAMILIA. Decoramos as clases
con fotografías aportadas polas familias dos cativos. Os nenos disfrutaban explicándonos cal
era o seu papá, a súa mamá, os seus irmáns...aprendíamos os seus nomes e eles disfrutaban
mirando as fotos.  Ben,  para  ser  sinceros,  papá e  mamá na maioría  dos casos non teñen
nome...son papá e mamá. 

-  PLANTAMOS  NO  NOSO  HORTO  xirasois,  cenorias,  leitugas  e  chícharos.  Os  nenos
disfrutaron remexendo na terra e vendo como cada día medraban un pouco máis as follas
verdes que saían da terra. Algunhas leitugas as puideron levar para casa os nenos que as
plantaron posto que medraron moi rápido e estaban moi bonitas.

- SEMANA DO LIBRO. Na semana do 22 ao 26 de abril celebramos a Semana do Libro. Como
cada ano, cada neno e nena pode traer á escola un conto. Nas clases fomos contando todos
os contos dos nenos e os venres fixemos no patio grande da escola un MERCADILLO no que
puidemos compartir os contos cos outros nenos e profes.
En 1 a 2, adicamos esta semana aos AVÓS E AVOAS invitándoos a vir a contarnos un conto a
clase. Foi moi bonito ver a tenrura ca que se miran e se abrazan avós e netos. Na clase “A”
non puido vir ningún, na “B” viñeron 3 e na “C” 2.

- Seguimos traballando o ESQUEMA CORPORAL, centrándonos nos dedos das mans e no
lombo nos meses de abril e maio. En xuño, repasamos todas e cada unha das partes do corpo
e a maioría dos nenos e nenas as teñen completamente controladas e identificadas.

- Neste trimestre introducimos as CORES VERDE E AZUL. Fixemos como co amarelo e o
vermello. Clasificamos obxectos en función da súa cor, pintamos con témperas e ceras desa
cores, pegamos gomets….

- Iniciámonos no coñecemento da FORMA REDONDA xogando con aros, facendo cos dedos
redondos no aire, pasando o dedo sobre debuxos de forma redonda, coloreando redondos,
buscando formas redondas pola clase…

- No mes de maio celebramos A QUINCENA DA ARTE, adicada este ano á figura de FRIDA
KHALO  e a súa obra. As actividades mais destacables foron as seguintes:
- Aproveitamos que estábamos en primavera para pedir ás familias que nos trouxeran flores,
posto que unha característica de Frida Khalo era que tiña moitos autorretratos con flores na
cabeza. Como sempre a participación foi espectacular, e xuntámonos con numerosas flores
moi variadas que nos permitiron realizar diferentes actividades con elas como: ulilas, tocalas,



quitarlles os pétalos, estampar algunhas con témperas, encher saquiños cos pétalos e telos ao
alcance dos cativos para que os podan tocar e oler…
- Ollamos contos nos que relataban a súa vida e observamos como era fisicamente Frida,
centrándonos na súa gran cella e nas flores que levaba na cabeza. 
- Como MANUALIDADE  fixemos flores de cores que pegamos nas diademas aportadas polas
familias. Os nenos o último día adicado a Frida Khalo levaron as diademas postas e a cella
pintada. Ían moi simpáticos e contentos caracterizados como Frida Khalo.
-  Fixemos unha versión de dous cadros de Frida que expuxemos na entrada da escola: O
cadro das sandías e un autorretrato cheo de flores.
Antes de poñernos a realizar o cadro das sandías, quixemos ver como eran as sandías reais.
Tocámolas, ulímolas e comémolas encantados. Despois en cada clase fixemos sandías abertas
e  pechadas  utilizando  distintas  técnicas  plásticas.  Os  cativos  disfrutaron  moito  e  o  cadro
quedounos precioso.
Para realizar o cadro do autorretrato, os nenos pintaron folios de moitas cores diferentes e as
profes recortamos os pétalos e montamos as flores. O cadro quedou espectacular.

-  Iniciámonos  nos  trazos  verticais  e  horizontais,  previos  á  escritura.  Primeiro  fixemos  os
verticais,  facendo líneas imaxinarias no aire,  sobre fariña,  en papel  de embalar pegado na
parede….e  mais  tarde,   fixemos  os  trazos  horizontais  seguindo  o  mesmo  proceso  de
actividades.

- Traballamos a motricidade fina enchendo SAQUIÑOS DE TEXTURAS de diferentes materiais:
arroz, lentellas, fabas, garavanzos, boliñas de porispán, pétalos de flores, algodón mollado en
colonia...Os nenos fixeron grandes esforzos en meter nos saquiños as lentellas, o arroz as
fabas e os garavanzos pero disfrutaron ao tempo que estimulaban a súa motricidade fina.

-  En  xuño  fixemos  a  nosa  primeira  EXCURSIÓN.  Fomos  en  autobús  ao  PARQUE  DE
CHAVIÁN. Pasámolo fenomenal xogando nos columpios, correndo pola cancha de fútbol e de
premio tomamos gusanitos. Foi toda unha experiencia, sobre todo ir nun autobús tan grande e
sair da escola cos compis e as profes.

- No mes de xuño, aproveitando os días de calor, tamén fixemos a nosa primeira experiencia
coa MESA DE AUGA. No xardín as profes prepararon a mesa con auga tibia e moitos vasos
para que puidésemos chapotear e xogar a encher e baleirar os vasos sen medo a mollarnos.
Obviamente, acabamos empapados pero pasámolo pipa, ademais estábamos só co cueiro e as
chanclas así que non houbo maior problema. Os nenos e nenas da clase “B” fixeron esta
actividade coas camisetas postas posto que ese día non facía moitísima calor….

- O CACHO. Seguindo a tradición, pedímoslles ás familias que trouxeran herbas, flores e auga
de fontes para entre todos facer o cacho. Todos os cativos participaron botando as flores e
hervas na auga e despois lavando a cariña para que San Xoán lles dera moita sorte.

- MANUALIDADE DE FIN DE CURSO: Como o tempo neste mes de xuño foi bastante malo,
decidimos facer unha nube e un sol de cartolina. Os nenos pintaron con témperas, esponxas,
as mans….A nube levaba unha ranura pola que saía e entraba o sol  que ía pegado a un
depresor.

- Como no mes de xullo tivemos ola de calor, decidimos repetir a EXPERIENCIA CON AUGA.
Esta vez, ademais da mesa de auga, colgamos na pérgola que temos no xardín da escola,
globos cheos de auga que pinchamos con alfileres. Tamén puxemos a funcionar un aspersor
que botaba auga en distintas direccións.Os nenos e nenas disfrutaron un montón .



CLASES 2-3-ANOS

INTRODUCIÓN

   O grupo de idade de 2 a 3 anos na Escola Infantil Municipal “ O Bosque” estivo dividido ó
longo deste curso en tres clases distribuídas por orde alfabética:

 A clase “A”: rematou o curso con 18 nen@s,dos que 2 estiveron a media xornada  e 16 a
xornada completa.

 A clase “B”: rematou o curso con 19 nen@s,dos que 2 estiveron a media xornada  e  17
a xornada completa e cubriuse 1 praza de emerxencia social.

 A clase “C”: rematou o curso con 18 nen@s  dos que 3  estiveron a media   xornada .

   Sempre que comenza o curso partimos dunha programación anual onde imos deixar clara a
nosa proposta de traballo  a seguir  ó  longo do ano.  Despois cada trimestre facemos outra
programación  trimestral na  que  se  concreta  e  especifica  máis  claramente  obxectivos,
contidos e actividades a realizar neses meses. E despois cada semana as educadoras de cada
clase farán unha programación semanal na que adaptarán a proposta feita na trimestral as
características particulares dos seus alumn@s.
      
  Este curso baseamos a nosa proposta de traballo  en función de determinados centros de
interés que foron elixidos baseándonos en acontecementos tradicionais do noso entorno, nas
estacións do ano, en festas e costumes propias como por exemplo: o magosto, o Samaín, o
Nadal ... e tamén  organizamos actividades en base á experimentación a través de distintas
experiencias onde  o  nen@  aprende  a  través  da  experimentación,  a  manipulación,  a
investigación…as veces de maneira libre e outra de forma dirixida. E  desenrolamos  tamén ó
longo de todo o curso  3 proxectos   : un deles de  experimentación a través da ciencia ,
onde pretendemos que os nen@s experimenten con distintos materiais que poidan manipular ,
observar, transformar… . outro de alimentación , co que pretendemos fomentar o gusto pola
alimentación san, achegando ós nen@s hábitos de alimentación saudables no día a día a
través dos menús da escola e outro onde imos a traballar as emocións a través do “ Monstro
das cores”, pois somos conscientes  da importancia de traballar na educación emocional desde
moi pequenos.

A nosa mascota este curso foi Simón, un coello que xa estivo con nós o curso pasado e que
nos acompañou nas actividades da clase, ó que saudábamos todas as mañás, conversabamos
con el, veuse de excursión  con nós, serviunos de consolo cando estivemos tristes, visitou as
nosas casas…, en definitiva o noso compañeiro ó longo de todo o curso.

   Agora imos facer un resumo das actividades máis significativas levadas a cabo en cada
trimestre , agrupándoas por trimestres e máis especificamente por mes.

PRIMEIRO TRIMESTRE:

SETEMBRO:

O mes de setembro adicámolo por completo ó período de adaptación e durante este período
intentamos facer actividades encamiñadas a diversión, ó xogo e a ir coñecéndonos entre nos,
polo que non estiveron moi estruturadas para que  foran collendo confianza con todo o que os
rodea.

   Algunhas das que propuxemos foron:

- Presentamos á nosa mascota o coelliño Simón a todos os amiguiños e amiguiñas que
se  incorporaron  ás  nosas  clases  este  curso.  Os  que  xa  estiveron  con  nós  o  curso
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pasado  tiveron  un  reencontro  con  Simón  cheo  de  ilusión  e  con  moitas  ganas  de
compartir con el novas aventuras e experiencias.

- Deixamos que estes primeiros días se movesen libremente para que puidesen entrar
en contacto cos distintos espazos, materiais, xoguetes… e fosen coñecendo os novos
amiguiñ@s.

-  Sentámonos  no  chan  en  asemblea  para  ir  coñecendo  os  nomes  de  todos  os
compañeiros e compañeiras e tamén das profes. Aproveitamos a hora da asemblea para
mirar o tempo que fai, o día que é , conversar do que imos a facer ó longo do día, falar
de como nos atopamos, de quen falta ese día na clase…en resumen a asemblea será
un punto de encontro para todos e na que todos podemos participar.

- Fomos ó patio de fóra , e alí xogamos ó aire libre coas carretillas, cos caldeiros, coas
palas, coa area, botar unhas carreiras... Foi un momento moi importante poder xogar ó
aire libre como o fixemos no tempo das vacacións e axudounos a que a volta á escola
non supuxera estar dentro da clase todo o tempo. Este curso o mes de setembro veu
moi bo tempo co cal puidemos disfrutar do xogo ó aire libre todos os días.

- Intentamos identificar a nosa foto na percha e irnos familiarizando co noso percheiro,
pois alí gardaremos as nosas pertenzas durante todo o curso.

-  Escoitamos  música,  cantamos  e  bailamos  o  seu  ritmo.  Tamén  puxemos  música
relaxante cando nos encontramos moi  nerviosos ou angustiados.

- Xogamos con globos tendo coidado con todos aqueles que lles de medo que estoupen.

- Pintamos con distintos materiais: ceras, temperas, pincel…, xa sexa en folio ou nun
papel grande.

- Xogamos no patio de dentro cos coches, na casiña, no tobogán, nas bicis, nas motos…

- Fixemos unha “excursión” por toda a escola, para coñecer os outros compañeiros mais
pequenos,  as educadoras,  a cociñeira..e  todas as dependencias que forman a nosa
escola.

- Fomos familiarizándonos co sitio que vai ter cada un , coa súa cadeira e a súa mesa.
Cada un pintou un símbolo que estará colocado no respaldo da súa cadeira. Ter un sitio
fixo na clase axudaranos a organizarnos mellor. Aínda que esta decisión depende de se
o cre conveniente cada profe.

- Fomos sentándonos na mesa e fixemos distintas actividades como pintar,ver contos,
facer encaixables…

- Unha vez que rematamos de xogar axudamos a recoller os xoguetes.

- As profes contamos contos e outras veces serán eles quen os ollen.

- Trataremos de ir adaptándonos, pouco a pouco, ás rutinas de alimentación, hixiene,
descanso e xogo que teremos na escola.

- Intentamos crear en todo aquelo que fagamos un clima de seguridade, de afecto, de
cariño…, potenciando sempre o contacto físico a través de abrazos, bicos…



OUTUBRO E NOVEMBRO : 

   O centro de interese elixido para traballar ao longo destes dous meses foi o do outono, xa
que a chegada desta estación ofrécenos  moitos temas cos que podemos achegar aos nen@s
experiencias que están moi ligadas a nosa cultura como  a recollida do millo, o magosto, o
Samaín…e que nos servirán para  achegalos a estas costumes tan nosas. Ademais de traballar
o outono tamén introducimos conceptos como : a cor amarela, a forma redonda, diferencia
entre  grande-pequeno,  os  proxectos  de  alimentación  e  experimentación  a  través  da
ciencia….Repartimos as actividades para traballar os distintos temas do seguinte xeito:

OUTUBRO: 
   

● Empezamos a traballar no proxecto de alimentación co que pretendemos fomentar o
gusto pola alimentación san, achegando ós nen@s hábitos de alimentación saudables
no día a día a través dos menús da escola. Todos os días despois de lavalas mans antes
de ir a comer sentámonos un pouco e falamos do menú que temos hoxe no comedor,
consultamos o menú que temos na clase e miramos  que comeremos no 1º primeiro
prato, falamos dos seus ingredientes e un nen@ cada día iraos colocando nun panel
que fixemos para esta actividade e faremos o mesmo co 2º  prato e ca sobremesa.
Despois  de  rematar  de  colocar  os  tres  pratos  no  panel  conversaremos  sobre  a
importancia de comer todo para poder medrar sans e poder ser tan altos e fortes como
papá e mamá.

● Introducimos a  cor amarela e para que se foran familiarizando con esta cor fixemos
algunha actividade como:

- Fixemos determinadas fichas nas que a cor amarela sexa o tema de traballo.
- Buscamos obxectos desta cor por toda a clase e metémolos dentro dun aro amare- lo.
- Puxemos un papel grande no chan e pintamos con ceras ou témpera amarela.
- Pintamos as nosas mans de cor amarela e estampámolas nun folio. -Pintamos con ce-
ras amarelas no encerado.
- Collemos gomets grandes e pequenos de cor amarela e pegámolos nun folio. 
- Xogamos con pasta de modelar amarela.

-Rachamos papeliños amarelos e logo pegámolos nun folio.

● Introducimos o concepto de redondo tamén con distintas actividades

- Poñemos aros no chan de cor amarela e metémonos dentro deles.
- Facemos coa  man redondos no aire e facemos redondos no encerado con xiz.
- Facemos garabatos nun folio e se queren poden intentar debuxar redondos.
-  Manipulamos  bloques  lóxicos  e  distinguimos  os  redondos  amarelos  grandes  e
pequenos.
- Xogamos á roda ( dicindo a súa forma ): facemos unha grande e unha pequena   
 - As profes debuxan nun folio un redondo grande e un pequeno.
-  Poñemos gomets   grandes amarelos  dentro  do  grande.  Ao día  seguinte  pegamos
gomets pequenos amarelos dentro do pequeno.
- Facemos psicomotricidade con aros grandes e pequenos.

● Disfrutamos moito do xogo ó aire libre no patio exterior da escola porque este curso
fixo  un  mes  de  outubro  estupendo,  con  moito  sol,  o  que  nos  permitiu  poder  estar
xogando fóra case todos os días e non ter que pasar todo o día metidos nas aulas.
Aproveitamos para observar como as follas das árbores que temos no patio ían caendo



e xogamos a ilas apañando e ver como eran : grandes e pequenas, que color tiñan , que
textura, o tamaño...Tamén corremos moito pola herba,xogamos no areeiro, subimos ó
tobogán, sacamos pelotas da clase e xogamos con elas, pintamos nas pizarras que
temos no patio...Disfrutamos moito do bo tempo e pasámolo moi ben !!.

● Empezamos a ir un día por semana a vídeo e tamén a saír ó patio interior da escola ,
onde temos un espazo mais grande que nas aulas para facer psicomotricidade. Cando
nos tocaba vídeo desprazabámonos ó comedor onde temos a televisión e cada día
escolliamos  uns  debuxos  animados  para  ver,dependendo  da  temática  dos  debuxos
aproveitamos para comentar cos  nen@s distintos temas que estamos traballando nas
clases. Cando tocaba facer psicomotricidade saiamos ó patio e cada dia prantexamos
unha  actividade  motriz  diferente:  un  circuíto,  xogos  con  aros,  con  pelotas,
desprazámonos de distintas formas : correndo, andando cara atrás, de lado, saltando,
de  xeonllos...e  ó  rematar  a  sesión  relaxámonos  deitándonos  no  chan  mentres
escoitabamos música relaxante.

● Falamos  sobre  a  estación  do  ano  na  que  nos  atopábamos  :  o  outono.  E  para  ir
familiarizando  os  nenos  coas  características  propias  desta  época  do  ano  fixemos
distintas actividades:

- Introducimos o tema do outono . Mostramos murais , fotos, contos onde se perciban
paisaxes con características propias desta época do ano.
- Trouxemos follas á clase e observamos a súa cor, a forma, o tamaño…
- Estampamos follas de distintos tamaños, formas e colores en papel.
-Tirámolas no chan e pisámolas e escoitamos o son que facían.
- Aproveitamos cando saiamos ó patio de fóra e recollíamolas da herba todas as que lle
ían  caendo  as  árbores.  Observabamos como  eran,  que  cor  tiñan  ,  a  súa  forma,  o
tamaño, a textura…
- Contamos contos nos que se trate o tema do outono ou no que aparezan elementos
típicos desta estación como : “Corre, corre cabaciña “, “As tres folliñas “…
- Experimentamos con froitos típicos desta estación como as noces, abelás, castañas, o
millo,as cabazas…
- Cambiamos a decoración das nosas clases e rodeámonos de debuxos,  móbiles e
imaxes que evoquen o outono.
- Celebramos unha festa do outono no patio todos xuntos, na que puidemos degustar as
froitas típicas destas datas : mazás, kiwis, kaquis, plátanos, mandarinas, granadas….

         -  As profes fixemos caretas pintando caras en follas grandes, tamén fixemos más
caras de castañas, de follas… e sacamos unhas fotos moi divertidas.

● Fixemos  unha saída ao Pazo da Peregrina para tomar contacto directo coa paisaxe do
outono e da que estiveramos falando tanto na clase. O día 25 decidimos facela saída  e
tivemos a boa sorte de que fixo un moi bo día. Ás 9:45 tiñamos o autobús esperándonos
á entrada da escola, así que abrigámonos ben e saímos cada clase nun tren cara o
autobús acompañados da nosa mascota Simón. Chegamos nun intre, pero disfrutaron
moito na viaxe pois para os nen@s e toda unha aventura ir en bus e o primeiro que
fixemos foi disfrutar xogando coas follas  e ao mesmo tempo apañar unhas poucas para
logo o xogar con elas no Magosto, tamén buscamos cogomelos entre a herba, landras,
castañas, abelás… e despois de tanta actividade toca descansar un pouco e tomar unha
galleta, así que nos diriximos cara diante un pequeno mirador que hai na parte alta e
sentámonos  para repoñer forzas antes de soltar para á escola. Pero antes de marchar
aínda nos quedou un pouco de tempo para correr un pouco polo labirinto e intentar non
perdernos e buscar a saída. Despois de tanta actividade as profes colleron as bolsas
coas follas que  apañáramos e dirixímonos ao autobús de volta para a escola. Pasámolo
moi ben , foi moi divertido e todos se portaron moi ben.
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● Empezamos a plantar no noso horto, esta é unha actividade que imos a levar a cabo ó
longo de todo o curso e no que iremos plantando distintas plantas en función da época
do ano na que nos atopemos. Agora que comenza o outono plantamos uns bulbos de
xacintos e de tulipáns , que son plantas que se dan neste tempo. Saímos cada clase un
día a fóra e cada nen@ plantou un bulbo. Previamente na clase estiveramos falando
sobre o proceso que ían seguir  estas plantas ata chegar a poder  observar  as súas
fermosas flores.  O día en que programamos saír a plantar fomos todos xuntos o patio
interior da escola e as profes representamos para todos  do conto “A semilliña “. Unha
vez que se  plantaron mirábamos pola  fiestra  ou  saiamos a  fóra  para  ver  como ían
saíndo as prantiñas da terra. Este ano tardaron en saír , pois foi un inverno bastante
chuvioso.

 Celebramos toda a escola  o Samaín, como xa  vimos facendo hai uns anos celebramos
esta festa de orixe celta e para dala a coñecer ós nosos nen@s fixemos con eles as
seguintes actividades:

- Trouxemos cabazas ás nosas clases para que os nen@s as puidesen ollar, manipular,
apreciar as súas formas distintas, o seu colorido, as súas texturas…. A  continuación
realizamos  un  traballiño  no  que  tiñan  que  pintar  unha  cabaza,  que  previamente
debuxáramos en papel continuo as profes, e cada un elixiu ou ben  o laranxa ou o verde
que eran as cores que predominaban nas cabazas que estiveran manipulando.

- Baleiramos e decoramos varias cabazas : as que baleiramos puxémoslle ollos, nariz e
boca e logo colocamos no seu interior unha candea acesa .

- Contamos varios contos de  “medo “, de monstros, vampiros, bruxas…como: “A araña
máis  intelixente”   Edit.  Baía Edicións,   “Samaín“  Edit.  Radio  Galega ,   “  Ruídos de
espanto “ Edit. Osborne , “Monstruos divertidos “ Edit. S.M ,” La fábrica de monstruos “
Edit. Artime…. A todos lle gustaron moito e estiveron moi atentos mentres os contamos.

- O día 30 que é o día no que se celebra o Samaín xuntámonos todos en unha clase  e
levamos  algunhas  as  cabazas  que  tiñamos  decoradas  e  puxémolas  polo
chan,maquillámonos un pouco e  sentámonos nunha roda  e no medio colocamos unha
mesa  na que puxemos todo o necesario para realizar o “ conxuro da queimada “  que
fixemos con zume de laranxa. Todas as profes nos disfrazamos de bruxas e mentres
unha de nós lía o conxuro as demais axudábanlle aos nen@s a remexer a queimada.
Como música  de fondo puxemos a canción do Samaín de Mamá Cabra. Ó rematar de
ler o conxuro todos puidemos probar un pouco de “ queimada de zume de laranxa “ para
espantar as meigas.

NOVEMBRO:

Neste mes seguimos co mesmo centro de interés do outono e seguimos a facer actividades
relacionadas con el e tamén outras encamiñadas a traballar  outros conceptos que tiñamos
previsto abordar neste trimestre. Foron as seguintes:

● Celebramos o Magosto co que  celebramos á chegada do Outono e antes de celebralo
falamos sobre esta estación nos días previos nas clases: o tempo que a caracteriza, a
caída das follas, sobre os animaliños que nos podemos atopar se saímos ao monte,
sobre as cores que predominan nas nosas paisaxes, sobre os produtos típicos destas
datas… E un dos froitos típicos destas fechas é a castaña , produto que se recolecta nos
nosos montes e que se pode degustar ben cocida ou asada. Así que o xoves 8  fixemos



a festa do magosto e xuntámonos toda a escola no patio. Antes de que probáramos as
castañas as profes de 2 a 3 representamos para todos o conto “ A horta de Simón “,
estiveron todos moi atentos e gustoulles moito. Ó rematar recollemos e xa puidemos
probar  as  castañas  cocidas   que  nos  preparara  a  nosa  cociñeira,   moi  poucos  as
quixeron probar  ,  porque non se atrevían a  metelas na boca,  xa  que lle  resultaban
estrañas e rexeitaban probar  un alimento novo.  Despois coa barriga chea xogamos,
bailamos  ó  ritmo  da  música,  baleiramos  as  piñatas  que  estaban  cheas  de  follas  e
xogamos con elas…. Pasámolo moi ben  celebrando a chegada do outono!
Este día os nen@s levaron para a casa  un brik que trouxeran da casa               cortado
pola  metade  e  que  cada  un  decorou  con  distintas  técnicas:  pegando  gomets,
pintándoos, pegándolle papeliños . Unha vez decorado as profes fixémoslle uns buratos
ós lados e puxémoslle unha lá para poder colgalo ó pescozo e levar dentro unhas cantas
castañas  para á casa.
Decoramos  tamén  a  entrada  da  escola  entre  todos  coa  paisaxe  e  produtos  típicos
destas datas. 

● Seguimos plantando no noso horto.  Este curso decidimos  plantar  landras e  castañas
a primeiros do mes de novembro ,esperando que a finais de curso poidamos facer unha
saída no Día do Medioambiente ó monte  e transplantar os carballos e os castiñeiros
que logren saír a diante.

● Experiencia co millo e os carozos ,  trouxemos á clase espigas de millo coa carrupa
para que os nen@s puidesen esfollar e descubrir así que debaixo das carrupas estaban
escondidos  os  grans  de  millo.  Unha  vez  que  que  observaron  a  diferencia  entre  as
espigas coa carrupa e sen ela, puxémonos a debullar e conseguimos , aínda que con
algunha dificultade ir  sacando os grans de millo  e  fómolos botando nun cacharriño,
cando rematamos cos carozos que nos quedaron aproveitamos para xogar con eles e
facer torres. Tamén aproveitamos para falar do millo, de para que se utilizaba….. Así que
nada mellor para rematar esta actividade adicada  á milleira que relaxarnos un pouco
comendo uns flocos de millo e bebendo un vasiño de auga.

● Unha  das  características  máis  representativas  do  outono  é  a  caída  das  follas  das
árbores, así que adicamos un par de xornadas a traballar coas follas. Aproveitamos as
que recolléramos na saída á Pazo , que tiñamos gardadas nunha bolsa grande para un
día xogar con elas. Dende enriba dunha mesa as profes tiráronas polo aire e estraron a
clase delas, puideron xogar pisándoas , colléndoas e tirándoas ó aire, estomballándose
no medio delas, buscaron castañas e landras que tamén recolléramos ese día e que
viñeron  na  bolsa  coas  follas.  Outro  día  trouxemos  máis  follas  á  clase  e  puideron
observalas  manipulalas  observando  as  distintas  formas,  tamaños,  cores…e  tamén
estampámolas nun folio.

● Tamén xogamos con caixas, trouxemos á clase bastantes caixas e papeis de periódico.
Intentamos  facer  bolas  co  papel  e  encestalas  dentro  das  caixas  e  así  traballar   o
concepto dentro-fora e despois de que xa nos cansamos de facer bolas xogamos a
meternos dentro delas  e tamén a diferenciar  entre grande-pequeno ofrecéndolle caixas
mais grandes e outras máis pequenas e pedíndolle  que as clasificasen en montóns
diferentes. As caixas sempre son unha aposta segura para plantexar unha actividade ,
pois disfrutan xogando con elas.

 Dentro  do  proxecto  de  ciencia  que  imos  traballar  ó  longo  do  curso  este  trimestre
decidimos facer o seguinte  experimento:  tratábase de observar o comportamento da
tensión superficial do leite ou da cola e os distintos colorantes.
Para realizalo empregamos os seguintes elementos:



- Un litro de leite.
- Un bote de cola.
- Colorante alimentario: vermello, amarelo e azul.
- Un pouco de xabón líquido.
- Bastonciños.

Procedemento:

Trouxemos á clase unha fonte fonda grande e botamos o leite  nela,  a  continuación
esparramos varias gotas de colorante das distintas cores  por toda a superficie e despois
os  nen@s colleron uns bastonciños e molláronos no xabón líquido e íamos metendo
enriba das gotas de colorante.  A reacción que dexeneraba era que as cores se ían
expandindo e mesturándose e formaban figuras moi bonitas de distintas cores. Despois
repetimos o mesmo experimento con cola  en tapas de botes e ó rematar deixámola a
secar varios dias  para que ó que secase puideramos desmoldala e poder manipulala.
Foi  unha  experiencia  divertida  coa  que  os  nen@s puideron  experimentar  novas
sensacións e observar  as reaccións que se producían ó mesturar  certos elementos.
Participaron moi activamente e quixeron repetir todos e probar de novo unha e outra
vez.

DECEMBRO:

   Coa chegada do mes de decembro chega ós nosos fogares o Nadal, co que os rapaces
disfrutan tanto, pois é un tempo no que chega Papá Noel e os Reis Magos e no que se vive na
rúa un ambiente de festa e de colorido, así que  o  centro de interés proposto para este mes foi
o Nadal.

● No  Nadal , como cada ano,na escola recibíamos a visita  do  Apalpador,que é unha
figura máis arraigada na nosa cultura, pois é un home que vivía na montaña de Lugo, no
Courel e que visitaba ós nenos para apalparlle a barriga e ver se estaban fracos ou non
e deixáballe  unha manchea de castañas, para que comeran san . E tamén na noite do
24 , noiteboa, agasalla ós  nen@s . E este ano visitounos na escola e contounos unha
chea de historias e xogou con todos os nenos. Pasamos un momento moi divertido e
todos os nenos participaron nos seus xogos e divertíronse moito.

● Tamén ,  igual  que todos os anos anteriores, preparamos  o  Festival  de Nadal,   na
escola.  Celebrámolo  na Casa de Cultura  de Bertamiráns o  día  21  de decembro.  O
programa foi o seguinte:

          - 16:30   Presentación.
          - 16:35   Conto de Nadal : O Apalpador. Representado polos nenos   da  escola.

-17:00   Conto : “ Os tres porquiños“. Representado polo persoal da escola.
-17:20   Actuación dos pais.
-17:30   Felicitación  de Nadal de toda a escola.
-17: 45  Visita dos Reis Magos
-18 :00 Foto cos Reis Magos e entrega de lambetadas.

Os nen@s das clases de 2 a 3  representamos un conto de Nadal titulado  “ O Apalpador
”, no que tamén participaron tres nenos das clases de 1 a 2 e un neno da clase dos
bebés . No conto narrábase unha historia que acontecía cando  David, un neno da nosa
escola visitaba á súa madriña que vivía no Courel e coñecía ó Apalpador. Ó rematar o
conto todos xuntos cantamos e bailamos a canción do Apalpador.
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Este ano animáronse a participar moitas nais  no festival e prepararon un baile con
unha canción de Nadal
E antes  de recibila visita tan esperada dos Reis Magos proxectouse un vídeo  coa
felicitación de Nadal de todos os nen@s da escola e tamén de todo o persoal. 
Ó rematar recibimos a visita , tan esparada por todos os nen@s, de Melchor, Gaspar e
Baltasar, os Reis Magos chegados de Oriente que repartiron agasallos entre todos os
presentes.

● Como manualidade de  Nadal cada neno fixo unha  postal con estreliñas de cores e
purpurina colgadas dunha ramiña. Dentro levaron unha foto de todos os amiguiñ@s da
clase e das súas profes  con ambiente de Nadal. Quedounos moi bonita e orixinal !!.

●  Aproveitando que estamos no Nadal fixemos a experiencia que tiñamos prevista para
este mes que era facer galletas con améndoas. Estes días de Nadal moitos dos nen@s
non viñeron á escola , pois quedaron na casiña coas súas familias disfrutando duns días
de descanso e de reunións familiares, así que decidimos facer as galletas todos xuntos ,
xuntámonos nunha clase e  dividímonos en dous grupos e  primeiro  ensinámoslle  os
ingredientes que iamos utilizar: 
- Fariña.
- Azucre.
- Manteiga.
- Améndoas picadas en cachiños.
Unha vez que os observaron , tocaron e manipularon fomos mesturándoos  pouco a
pouco, todos foron axudando, uns cantos turnáronse para botar a fariña, outros botaron
o azucre, outros a manteiga… .e outros remexeron a mestura. Unha vez que estivo todo
mesturado  e  foi  collendo  consistencia  a  mestura  botámola  na  mesa  e  amasámola.
Deixámoslle a cada un un pouco de masa para que a puidesen amasar e por último
engadímoslle á masa as améndoas. Unha vez xa estivo a masa lista démoslle forma e
fomos colocando as galletas en bandexas do forno e ó rematar levámolas á cociña para
que o noso cociñeiro  as metese no forno. Antes de comer xa estaban listas e xa as
puidemos probar. Estaban boísimas!!. Despois cada profe empaquetámoslle a cada un
unha galleta para que a puidese levar para a casa.
Resultou unha experiencia moi participativa , na que todos puideron colaborar e cun
resultado moi apetitoso!!

● Como nestas fechas se decoran moito as rúas,os parques, as casas, as tendas.. nos
tamén quixemos decorar as nosas clases para que tamén na escola se respirase ese
ambiente de Nadal e en cada clase todos os nen@s colaboraron facendo un árbore de
Nadal estampando as súas mans e que quedou decorando as clases durante todas as
festas.  Tamén fixemos fichas  con  temática  de Nadal  como bolas,  árbores  cos seus
adornos , renos coas pegadas dos seus dedos...

● Introducimos ó longo deste mes a  cor vermella,  e fixemos distintas actividades para
traballala :

- Buscamos obxectos vermellos por toda á clase.
- Fixemos distintas fichas nas que traballamos esta cor.
- Xogamos con pasta de modelar vermella.
- Traballamos a mancha.
- Pegamos gomets vermellos en papel continuo.
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SEGUNDO TRIMESTRE :

XANEIRO:

Coa chegada do mes de Xaneiro empezamos o segundo trimestre, despois das festas de
Nadal os nen@s chegan á escola con moito que contar: os xoguetes que lle trouxeron os Reis
e Papá Noel, o colorido que viron nas rúas,a decoración que puxeron nas súas casas para
estas  festas…,  e  tamén  comenzamos  unha  nova  estación:  o  inverno sobre  o  que
traballaremos ó longo deste mes.

Neste mes realizamos as seguintes actividades:

● Este ano tamén fixemos  unha saída á oficina de correos para levar  as cartas ao
Buzón Real o día 3 de xaneiro. Durante os días anteriores á saída cada clase fixemos  as
cartas onde lle pediamos ós Reis todos os xoguetes que queriamos. Fíxolles moita ilusión a
todos ir en bus  e poder entregar a carta ó persoal da oficina de correos. Tamén puidemos
visitar as instalacións , manexar os carritos  nos que reparten as cartas os carteiros, ver as
estanterias onde organizan as cartas e os paquetes… e despois de poder movernos por todas
as instalacións observando cada cousa que nos chamaba a atención sentámonos todos e unha
traballadora  da oficina contounos un conto onde se narraba o proceso que seguen as cartas e
os paquetes  dende que saen de correos ata que chegan ó seu destino. Unha vez rematada a
visita collemos de novo o autobús para ir de novo á escola. Foi unha experiencia moi bonita e
emocionante.

● Despois de Reis os  nen@s veñen á escola moi contentos por todos os agasallos que
lles trouxeron os Reis Magos. Na asemblea das mañas falamos sobre todos os xoguetes que
lles trouxeron e cada un á súa maneira conta o que lle trouxeron. Este ano programamos como
actividade  o poder compartir cos seus amiguiñ@s da clase o xoguete que máis lles gustou,
asi que marcamos un día para que cada un puidese traer á escola o seu xoguete preferido  e
resultou unha experiencia moi positiva , pois compartírono máis dos que as profes tiñamos
pensado. Así durante un espazo de tempo , cada nen@ colleu o xoguete na percha e deixouno
para que os demais o puidesen tocar, observar, xogar con el...a maioría conseguiu compartilo
sen problema, aínda que houbo algúns que lles custou algo máis e non soltaron o seu en todo
o tempo. Algo normal, de todos xeitos , xa que están nunha etapa  de desenvolvemento no que
o compartir  resulta moi complicado.

● Introducimos  o  tema  do  inverno  ,  pois  a  finais  do  mes  pasado  xa  cambiamos  de
estación, deixando atrás o outono. Para tratar este tema eliximos as seguintes actividades:

-  Cambiamos  a  decoración  da  clase  quitando  todos  os  motivos  de  Nadal  e
ambientámola para a chegada do inverno.
- Falamos da chegada dunha nova estación: o inverno.
- Ollamos fotos,debuxos, murais…onde aparece unha paisaxe típica desta estación
e comentámola.
- Fixemos uns bonecos e vestímolos con roupa axeitada para esta estación.
- Conversamos sobre os cambios no noso contorno que conleva o inverno: fai máis
frío, pode nevar,non podemos saír ó patio de fóra porque chove…
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- Falamos sobre o cambio na roupa que vestimos. Ó facer máis frío temos que
abrigarnos: usamos luvas, bufanda, gorros, abrigos…
- Observamos  este tipo de prendas que usamos no inverno e vestímolas.
- Falamos sobre o paraugas, ¿ para que serve ?, un día que choiva saímos ó patio
de fóra e puxémonos debaixo da chuvia co paraugas e comprobamos como nos
protexía e non deixaba que nos mollaramos.
Tamén aproveitamos  un día  que  sarabiou e  saímos con  gorro  e  bufanda,  ben
abrigados  a  fóra  a  ver  todo  o  patio  cuberto  de  saraibas,  parecía  que  nevara.
Puideron tocarlle e comprobar que frías estaban esas boliñas de xeo.
-  Pintamos  entre  todos  un  boneco  de  neve  moi  grande  en  papel  continuo  e
deixámolo decorando a clase todo o trimestre.
- Acordámonos cada día de mirar pola fiestra e observamos o día que facia e logo
puxemos o símbolo correspondente no mapa do tempo.
- Conversamos sobre as comidas que solemos comer nesta época: sopas, caldos,
potaxes…

● Falamos sobre a neve , que é tan típica desta estación , aínda que na zona na que nos
vivimos non a vexamos moi a miúdo, pois nos vales non é tan frecuente que neve como
nas montañas. Estivemos pensando como facer neve para que puidesen experimentar
con ela e conseguimos facela mesturando bicarbonato e espuma de afeitar….a verdade
e que foi sorprendente a textura que logramos alcanzar, pois incluso nos permitiu facer
un pequeno boneco de neve, pequenas bolas….e  experimentar coa súa textura. Foi
unha experiencia novedosa poder xogar con neve que non estivese moi fría.

● Tamén experimentamos co  xeo ,  un  día  trouxemos á  clase  as  cubiteras  que  o  día
anterior encheramos de auga e as deixáramos no conxelador e xuntamos dúas mesas
que cubrimos con plástico e puxémonos todos arredor e botamos todos os cubitos de
xeo das cubiteras. Deixamos que os nen@s experimentasen e puidesen ollar, tocar...e
percibir a sensación de frío que notaban nas suas mans ó coller o xeo e tamén como lle
resultaba complicado coller os cubitos pois esvarábanlle das mans. Disfrutaron moito da
experiencia!!

● Celebramos o Día da Paz e para  introducir o tema falamos do que significa a Paz  para
nen@s tan pequenos  cos que estamos a traballar: non pegar, darnos bicos e abrazos,
querer e respectar aos compañeiros, obedecer as profes e papá e a mamá, compartir…
E entre toda a escola este ano decidimos decorar a entrada  con moitas nubes, cada
clase pintou unha nube da que caian moitas gotas. Cada nen@ decorou a súa gota con
distintas técnicas : pintouna, pegou papeliños, botoulle purpurina, pegoulle cachiños de
cartolina ondulada, plumas, pajitas, limpapipas… e unha vez rematadas todas as gotas
as  profes  por  detrás  de  cada  gota  escribimos  unha  palabra  relativa  ó  tema  (  ex:
amizade, caricias, compartir, bicos, solidariedade..) e colgamos todas as gotas da nube
e dentro das tres nubes das nosas clases escollemos unha frase para escribirlle dentro:
“ A Paz comenza cun sorriso “ e colgamos todas as nubes do teito da entrada. Tamén
decidimos poñer no portalón do patio de fóra a palabra Paz feita con cachiños  de bolsas
de cores anudadas na reixa do portal E tiñamos previsto saír con todos os  nen@s a
soltar unha chea de globos brancos escritos con palabras como amizade, bicos, paz,
cariño...para que voasen polo ceo de Bertamiráns, pero o día 30 apareceu chovendo
moito e non puidemos saír, así que fomos ó patio de dentro e colgamos moitos globos
dun cordel que atravesaba o patio e tamén xogamos con moitos outros que ciscamos
polo chan mentres soaba unha canción da Paz . Tamén o día 30 todos os nenos foron
para as súas casas co símbolo da paz debuxado na súas caras.

● Introducimos a forma cadrada, para o que fixemos distintas actividades:

- Pegamos polo chan cadrados amarelos e vermellos. O que nos fixo familiarizarnos coa
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forma cadrada e discriminar a cor amarela e vermella.
- Xogamos cos bloques lóxicos e solo seleccionamos de todos eles os cadrados.
- Buscamos pola clase obxectos con esta forma.
- Fixemos algunha ficha para discriminar entre cadrado e redondo.
-Debuxamos nun folio un cadrado e pintamos dentro de cor vermella.
- Fixemos un cadrado no chan e xogamos a meternos dentro e a saír fóra.
- Fixemos xogos en psicomotricidade con esta forma.

● Introducimos  o  concepto  Igual/diferente e  para  traballar  sobre  el  realizamos  as
seguintes actividades:

-  Sacamos un zapato de cada nen@ e poñémolo nunha morea, quedando co outro
zapato na pé, despois cada un ten que encontrar o seu, é dicir, o que é igual. 

-  Facemos  grupos  de  obxecto  iguais  pola  súa  cor,  polo  seu  tamaño…e grupos  de
obxectos diferentes. 

- Xogamos cos calcetíns que temos na clase e esparexámolos e deixamos que intenten
buscar a súa parella

● Introducimos o concepto  dentro/fóra   e fixemos distintas actividades para conseguir
distinguir os dous conceptos:

- Saltamos dentro e fóra dos aros, metemos xoguetes dentro dunha caixa e despois
sacámolos fóra. 

- Metémonos dentro dunha caixa e saímos

- Fixemos xogos en psicomotricidade con música, a música sonaba e cando deixaba de
sonar tiñamos que meternos dentro dos aros.

FEBREIRO:

   Neste  mes  imos a  disfrutar  traballando sobre  este  Entroido, pois  é  unha celebración
tradicional  no  noso  entorno,  cargada  de  fantasía  e  ilusión,aínda  que  este  curso  cadra  a
primeiros de mes de Marzo xa empezaremos ó longo deste mes a facer  os disfraces e a
disfrutar con esta festa, pero ademais Simón vainos a presentar a outros amiguiños seus : os
animais salvaxes, os domésticos e os acuáticos.

● Empezamos a traballar o tema dos animais , fomos introducindo os animais domésticos,
os salvaxes e os acuáticos. Ó longo deste mes fomos facendo actividades como:

- Ensinamos láminas onde aparecerán animais destes tres grupos
- Fixemos fichas dos distintos animais.
-  Ensinamos e nomeamos os animais que temos na clase e imitamos os sons que
emiten.
- Xogamos ó vexo  vexo con animais, dando pistas sobre eles.
- Contamos os contos de cu-cu tras e tamén outros de animais como o polo Pepe, o
crocodilo Sr. Coc, Cocorico, A mosca chosca…
 -E fixemos un mural cada clase, un sobre os domésticos, outro sobre os salvaxes e
outro sobre os acuáticos. Os nenos pintaron o fondo do mural e mailos animais, que
logo  pegamos con  velcro  para  que  os  puidesen  manipular,despois  una  vez  que  os
tivemos feitos intercambiámolos para poder traballar tódolos tipos de animais.

● Introducimos  a  cor  azul   e  para  que  se  familiarizasen  con  ela  realizamos distintas



actividades como:

- Buscamos obxectos pola clase desta cor.
- Traballamos a mancha en folio e en papel continuo.
- Fixemos algunha ficha sobre esta cor.
- Pintamos en papel continuo con distintos utensilios:rodillo, pincel,cepillo, esponxa…
- Fixemos montóns de obxectos que foran de cor amarelo, vermello e azul. Para lograr
distinguilos.
- Introducimos xogos en psicomotricidade con aros de cor azul, panos…

● Realizamos o proxecto coa ciencia : Lámpara de lava , achegámonos unha vez máis
a  ciencia  e  fixemos  un  experimento  que  lles  entusiasmou.  E  para  levalo  a  cabo
necesitamos os seguintes materiais :
          
      - un cacharro de cristal bastante ancho e alto.
      - unha pouca auga.
      - un litro de aceite.
      - colorante alimentario de cores.
      - Un par de pastillas de eferelgam.

E  unha  vez  que  tivemos  todo  o  necesario   xa  puidemos  poñernos  mans  á  obra.
Puxemos todo o necesario enriba dunha mesa e todos os nen@s se sentaron ó redor
para poder ver ben. Primeiro un deles verteu a auga no cacharro, outros tornáronse e
foron botando o aceite pouco a pouco enriba da auga. E o primeiro que puideron ir
observando era que a auga e o aceite non se mesturaban, permanecían separadas. O
paso seguinte foi ir botando unhas gotas de colorante de distintas cores e ir observando
como as gotas sen diluírse ían atravesando toda a capa de aceite ata chegar a capa de
auga na que si se ían diluíndo formando unhas formas moi bonitas. Unha vez que todas
as gotas foron atravesando lentamente a capa de aceite e chegaron a diluírse na auga
outros dos nen@s botaron as pastillas de eferelgam,e ó chegar abaixo á capa de  auga
e ó ser efervescentes provocaron que subiran moitas burbullas de cores ata a superficie,
e así durante un bo anaco puidemos disfrutar deste alucinante efecto no que burbullas
de colores saian deste abaixo de cacharro e ían ata arriba.
Foi  un  experimento  moi  interesante  e  que lles  gustou moito  e  ó  que  estiveron  moi
atentos.

● Tamén o día 21 deste mes unha das nosas clases fixo unha visita ó Centro de Día  “
Mas Vivir “de Bertamiráns. Intentamos con esta visita que duas xeracións moi distintas
tomen contacto, e poder visitar ós avós que tamén están nuha escola similar á nosa
pero para xente maior , na que poden pasar o día ben  atendidos e facendo múltiples
actividades.
Decidimos uns días antes facerlle un agasallo que lles quedase de recordo no centro e
que ademais o puidesen utilizar e ocurriúsenos estamparlle un coxín. Compramos o
recheo e unha funda branca e estampamos na funda unha especie de flor que fixemos
entre todos facendo os pétalos con bastonciños que fomos mollando en témpera de
distintas cores.  Quedounos un coxín precioso !!.  E tamén nos fixemos unha foto de
grupo co coxín xa rematado e puxémoslle un marco , que tamén lle regalamos.
Unha vez que xa tiñamos o agasallo preparado fomos a facerlles unha visita e para ir
fomos en autobús , unha experiencia máis , porque lles emociona ir nel. Unha vez que
chegamos  recibíronnos  moi  ben.  Xa  tiñan  unha  chea  de  globos  inflados  para  que
xogásemos e  tamén fixemos xogos cun  paracaidas  enorme,  coma o  que  temos  na
escola,  pero  moito  máis  grande,  e  que  utilizan  os  avós  para  exercitalos  brazos.
Estivemos un bo anaco interactuando con eles e xogando cos globos e co paracaidas. E
despois de tanta actividade tiñamos preparada unha merendola de media maña con
gusanitos, froita, biscoito, zumes… e puidemos tomar todos xuntos este tentempié. Unha
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vez que rematamos démoslle os nosos agasallos, que lles gustaron moito e eles tamén
nos tiñan preparado outro para nós que tamén fixeran os avoiños e era un cadro cunha
sopa de letras que pintaran eles. Gustounos moito e agradecémosllo con un bico.
 Pasamos  unha  maña  moi  divertida  podendo  pasar  un  bo  momento  con  todos  os
avoiños que estaban no centro.

● E a mediados deste mes tamén nos puxemos a traballar nos disfraces do entroido, xa
que este ano  celebramos esta festa a primeiros de marzo, pero fainos falta o tempo
para ir confeccionando os nosos disfraces. Decidimos que este curso os nosos disfraces
tratarían sobre a seguridade vial e as nosas clases escolleron os seguintes:

    - Coche de policía.
    - Coche marca “mini”.
    - Moto vespa.

Cada clase foi dos tres vehículos , así repartimos os nenos , de maneira que 6 foron de
coche de policía, 6 de coche “mini “ e 6 de moto vespa. Así cada clase ía mais variada e
colorida.  Ainda que o traballo  mais  forte  o  fixemos as  profes  os  nenos colaboraron
facendo todo o que poideron : pintando, pegando paeliños…

       Tamén decidimos facer unha careta coa cara de  Simón , previamente as profes        
       debuxamos nunha cartolina a cara de Simón e logo cada neno pintouna e decorouna 
     como lles pareceu . Quedaron moi bonitas todas!!. Ó rematalas puxémoslle unha goma     
      e leváronas postas para a casa.

MARZO:

Neste mes seguimos traballando o tema dos animais e puideron vir  as nosas clases as
mascotas que os nenos teñen nas súas casas e tamén saímos de excursión á granxa .  E
adicamos todo o mes á música.

● A primeira semana deste mes xa celebramos a festa do  entroido  e para ambientar a
escola decoramos a entrada con fotos de todos os nenos maquillados e disfrazados…
este curso  como xa son maiores  disfrutaron moito  disfrazándose e maquillándose e
mostráronse  moi  a  gusto  con  esta  actividade  e  despois  gustoulle  moito  verse
fotografados na entrada e poder ensinar a papá e a mamá o guapos que estaban.
O  xoves , día 28 de febreiro,  toda a escola   disfrázamonos co disfraz que fixemos nas
nosas clases.  Maquillámonos e disfrazámonos cada un  na súa clase e fixemos unha
foto de grupo e logo saímos ó patio todos xuntos  para que todos nos víramos o guapos
e estábamos….alí xuntámonos  os semáforos, os coches, a carabana volkswagen, os
coches de policía, as motos, os coches “mini “, os tractores...A verdade e que quedaron
moi vistosos e graciosos!!.
O venres día 1 pola tarde , como cada ano fixemos a merenda de Entroido na escola, á
que estaban convidados todos os nen@s e os seus familiares e a que puidemos vir
disfrazados cada un como quixo. Este ano as profes levamos os disfraces que fixemos
cos nenos nas clases, pero non faltaron paiasos, ladróns, policías,piratas, peliqueiros,
sevillanas, dinosaurios, personaxes de contos…. 
Foi  unha festa moi  divertida na que puidemos probar  produtos típicos destas datas
como as filloas e as orellas.

● Neste  mes  seguimos  traballar  o  tema  dos  animais  e  seguimos  facendo
actividades  para  continuar  co  que  xa  empezaramos  o  mes  pasado.  Realizamos  as
seguintes actividades:



- Mandamos una nota ós país para que todos aqueles nenos que tiveran nas súas casas
algunha mascota as puideran traer á escola para que os demais nenos puidesen tamén
entrar en contacto con animais de verdade e poder tocalos,velos, conversar co seu dono
sobre eles…, e este curso algunhas familias animáronse a participar e visitáronnos cans,
peixes, tartarugas, coballas….Foi una experiencia moi positiva pois os nenos puideron
establecer un contacto real con algúns dos animais dos que estiveramos vendo en fichas
ou fotos  e  dos que estiveramos falando sobre as  súas características,grupo ó que
pertencían, onomatopeia….e esta foi  una forma moi axeitada de poder telos cerca e
interactuar con eles.

-  Aproveitamos tamén que  estábamos a  tratar  o  tema dos  animais  para  conversar
sobre a nosa mascota : o coelliño Simón ,falamos das súas características, do que
comia, onde vivía...e para rematar esta actividade cada neno fixo un traballiño nun folio
dun coello ó que tiñan que pegar o  pelo por todo o corpo. Gustoulles moito poder deixar
a Simón así de bonito. Gardamos o traballiño para que o puidesen levar cos demais a
finais de trimestre.

-E para rematar este tema fixemos una saida á granxa  Isaura Rivas e J. Villaverde S.C
que está cerca de Padrón. Para os nenos xa é toda unha aventura poder ir en autobús ,
disfrutaron moito e pasárono moi ben podendo viaxar todos xuntos . Esta saída  foi un
pouco máis lonxe do que temos acostumado a programar e tiveron a oportunidade de
poder disfrutar máis tempo da viaxe. O autobús deixounos xusto diante da granxa e xa
nos veu a recibir un granxeiro que nos levou a unha nave onde estaban  moitas vacas
que estaban comendo, alí tomaron o primeiro contacto coas vacas, ó primeiro algúns
estaban un pouco  “ asustados “ de ver a tantas vacas xuntas e tan cerca, pero pronto se
lles foi o medo e xa se foron acercando a tocarlle a botarlle de comer. Despois pasamos
a outra nave onde tiñan as vacas que estaban preñadas e que pronto ían a ter cuchiños.
Alí xa perderon todo o medo e “disfrutaron como ananos “ xa carrexaban panadas de
herba e botábanlla as vacas para que comesen, acercábanse a tocarlle, a algúns de
tanto que se acercaban incluso lle lambían ...disfrutaron un montón !!.  Despois de estar
nestas dúas naves leváronnos á sala de ordeño, onde muxen ás vacas e puidemos
pasar ó lado dun tanque moi grande onde gardan o leite . Ó lado da sala de ordeño
estaban os cuchiños pequeniños que facia poucos días que naceran e puideron estar
moi cerca deles e tocáronlle, acariciáronnos...despois  de disfrutar   con esta experiencia
tan bonita saímos de novo a fóra para rematar a visita,pero nunha leira  cerca de onde
estaba aparcado o autobús  tiñan un burro que estaba pacendo e  a señora Isaura
acercouno para que o puidesen ver de cerca e quen quixo puido montar nel, e a verdade
e que houbo moitos valentes que se quixeron montar. Portáronse moi ben e foi  una
experiencia inesquecible para todos !!

● Este mes adicámolo á música, e fixemos distintas actividades para traballar sobre este
tema como :

-  Escoitamos  diferentes  estilos  musicais:  música  clásica,  pop-rock,  música  galega.  E
bailamos ó su ritmo.

-  Xogamos cos  instrumentos  que  temos  na  clase  e  intentamos familiarizarnos  cos  seus
nomes e os sons que emiten.

- Fixemos sons coas diferentes partes do corpo.

- Exploramos obxectos sonoros : latas, paus, cousas de metal…

- Distinguimos o son do silencio.

- Fixemos xogos onde discriminamos estes dous estados.



-  Xogamos  ó  escondite  sonoro:  agachamos  un  obxecto  que  emita  son  (móbil,
despertador,radio, xoguete sonoro ...  )  e tiñan que atopalo.

- Reproducimos diferentes ritmos sinxelos.

- Bailamos libremente ó ritmo da música.

- Fixemos algunha ficha de algún instrumento musical.

- Empregamos a música en psicomotricidade para facer xogos .

- Invitamos ás familias a que viñeran á escola a tocar algún instrumento. Este curso non se
animaron a vir e solo tivemos a duas representantes do grupo de Noia “A tajea “ que tocaban a
zanfona, o acordeón e a viola e tamén cantaban. Estiveron todos moi atentos e gustoulles
moito a actuación.

● Unha das clases fixo a  visita ó Centro de Día “Mas Vivir “  de Bertamiráns que xa
visitara  outra  das  clases  anteriormente.  Disfrutaron  moito  estando  coas  avoiñas  e
avoiños que estaban alí,  ensináronlle  o  ximnasio  que tiñan para exercitarse e  facer
exercicios de reabilitación ,  puideron ver unha cama automática que se levantaba e
baixaba,  xogaron  con  eles  co  paracaidas….e  despois  de  ter  tanta  actividade  tiñan
preparada unha merendola  para relaxarnos un pouco. Leváronlle de agasallo un coxín
decorado  por  eles  onde  estamparon  froitas  con  témpera  de  colores.  Pasaron  unha
mañán moi divertida!!

ABRIL:

Neste mes traballamos os oficios e a  familia, pois é o mes que  adicamos ás xornadas de
portas abertas, e no que se poden acercar as nosas clases todos os pais que queiran para
explicarnos en que traballan e facer algunha actividade relacionada co seu traballo con todos
os nen@s na clase. Tamén celebramos o Día do Libro e introducimos a forma triangular e a cor
verde e plantamos hortalizas no noso horto.

Para traballar todos estes temas fixemos as seguintes actividades :

● Tiñamos pendente do mes pasado , que estivemos traballando os animais a  visita de
Bocalán Galicia, que é unha institución referente en intervencións asistidas con animais,
Bocalán  caracterízase  pola  inclusión  de  animais  dentro  dos  procesos  terapéuticos  e
educativos,  colabora  coa  mellora  da  vida   das  persoas  en  situacións  de  diversidade
funcional ou desventaxa  social , a través  do estudio da conduta  e a implementación  de
programas con cans  de asistencia, cans de terapia e educación asistida con animais.

Viñeron  duas  integrantes  desta  organización  acompañadas  de  dous  cans  labradores
Nicoletta  e  Mulán,  puidemos velos  ,  tocalos  ,  acariñalos  e  tamén nos  fixeron  diversas
actividades de adestramento e de identificación de emocións. Foi  unha experiencia moi
positiva , pois todos os nenos que quixeron puideron interacciomar con Nicoletta e Mulán
sen problema , pois eran moi boiños e cariñosos.

● Seguimos co noso horto e arrancamos todos os bulbos que tiñamos de xacintos e de



tulipáns e gardámolos para logo transplantalos ó xardín que temos fóra da escola.  Unha
vez que deixamos a terra libre de bulbos preparamos a terra para  plantar as hortalizas.
Saímos e cada clase plantou unha hortaliza distinta, plantamos leitugas , acelgas, chicharos
e patacas. Agora teremos que coidalas e regalas, arrancarlle as herbas e....esperar a que
dean o seu froito.

●  Durante  este  trimestre  imos a iniciarnos no coñecemento  das distintas emocións a
través do conto “O monstro de cores “. E realizaremos actividades para traballar este tema
como :

 - Contamos o conto “ O monstro das cores “.

- Mostramos  os debuxos do monstro das cores  nos seus diferentes estados (emocións )
para poder traballalas na clase:

              - alegría……...amarelo

              - tristeza……...azul

              - calma….verde

              - rabia …..vermello

              - medo …...negro

              - amor …….rosa

  E pintamos  entre todos cada monstro e despois pegámolos pola clase , poñéndoos

  de forma que lle sexan accesibles.

- Elaboramos distintas situacións  en tarxetas (Ex: o noso mellor amigo vaise a outra cidade
como nos sentiremos ??) e propoñerémosllas ós nenos para que identifiquen como se sentirían
e identificarán en que monstro a colocarían.

- Construímos un “emocionómetro” : aproveitando que temos os monstros de cores por toda a
clase colocaremos o nome da emoción en cada un, e cada neno e cada profe terá unha pinza
co seu nome. De vez en cando cada un deberá de colocar  a súa pinza nun determinado
monstro e explicarase o porqué  do seu estado de ánimo, tomando así conciencia  de que
determinadas situacións  producen en nós determinadas emocións.

- Na etapa de 2 a 3  ós nenos  fáiselles  máis fácil identificar imaxes co seu estado de ánimo ,
por iso   usaremos a cariña feliz, triste, enfadada….Para facilitar a aprendizaxe e traballar os
sentimentos e as emocións  imos utilizar, polo tanto,as imaxes .Faremos distintas cariñas con
expresións de felicidade, enfado, medo, enfermidade, rabia… e recopilaremos unha serie de
imaxes que expresen distintos sentimentos  ( imaxe na que un neno quita un xoguete a outro,
un día de excursión con papá e mamá, a imaxe na que un animal salvaxe se nos acerca…) e
pediremos que escollan a cariña coa que se sintan identificados nesa situación en concreto..
Aproveitamos  para   que  nos  conten  outras  situacións  nas  que  se  sintan  igual  que  nesa
situación en concreto.

- Pedímoslles que se miren ó espello e poñan as distintas caras: de enfado, de alegria, de
tristeza…

- Utilizamos algún conto  dos que temos na clase nos que se  traballe  algunha emoción e
contarémosllo e aproveitaremos para ampliar vocabulario   en relación con ese sentimento e



para asociar a cara , o sentimento e a situación en  que se pode producir.

-  Usamos a asemblea,  cando xa  levemos un tempo traballando coas emocións,para  pedir
voluntarios ou elixir a algún neno para que  nos  nos diga como se sinte hoxe e señale con que
cariña se identifica  ( cara feliz, cara triste….).

. Se o neno está triste ou enfadado podemos animar ós compañeiros para que lle dean un
abrazo e así lle axuden a subir o ánimo.

. Se está contento podemos pedirlle  ós demais  que lle dean un aplauso, para mostrarlle que
toda a clase está lle gusta velo contento.

De este modo conseguiremos que o resto dos nenos entendan o estado de ánimo do neno
afectado  e  empaticen  co  seu  sentimento.  Ademais  estaremos ensinándolle  a  respectar  ós
demais  e a axudarlles nos momentos difíciles.

- Escoitamos a canción “El montruo de colores “ e bailámola.

- Representamos o conto  no Día do Libro.

● Celebramos as xornadas de portas abertas, coma todos os anos ó longo de todo este
mes invitamos ós pais a que veñan as nosas clases e nos conten en que consiste o seu
traballo e fagan algunha actividade relacionada co seu traballo cos nenos. Este curso
non se  animaron nada os  pais  e   tivemos solo   dous pais  na  clase “A”  ,  que nos
ensinaron como traballaban os electricistas e os pasteleiros e viñeron a compartir con
todos moitas actividades que realizan no seu traballo diario e conseguiron que estiveran
moi atentos e sorprendidos ante a novidade de poder disfrutar e aprender cos papás e
mamás cousas novas para eles e das que disfrutaron moito.  Foi  todo un éxito  esta
actividade !!. Disfrutárona moito tanto os nenos como os pais.

● Xa que viñan á clase os pais a falarnos dos seus oficios , aproveitamos que estabamos
a  tratar  o  tema  das  profesións  e  invitamos  á  escola  ós  bombeiros  de  Brión  e  a
protección civil :  ás 10 da mañá saímos a fóra  todas as clases se 2 a 3, ó aparcadoiro
que  temos  detrás  da  escola  e  alí  estaban  os  bombeiros  e  protección  civil,  tiñan
aparcados o camión dos bombeiros e o coche de protección civil.  Abriron o camión para
que viran as ferramentas que levaban nel  e despois deixáronlle   subir ó camión e o
coche,  poñer  a sirena e falar  polo walki.  Tamén nos deixaron os cascos que solian
utilizar nas saídas que fan, os nenos puideron velos, tocalos e probalos e tamén nos
ensinaron os  traxes  e  as  ferramentas  que utilizan cando van a  coller  os  niños  das
velutinas.  Foi  toda  unha  experiencia  poder  estar  tan  cerca  dun  bombeiro  e  do  seu
camión!!

● Traballamos tamén o tema da familia, aproveitando que viñan os pais á escola e para
tratar  este  tema  pedimos  a  cada  neno  que  trouxera  unha  foto  da  súa  familia  e
puxémolas fotos nun lugar visible na clase e ó que tiveran acceso para que as puidesen
ver  e  comentar  sempre  que  quixesen.  Ó  longo  de  todo  o  mes  falamos  da  nosas
familias  :  de  quen  vivía  na  nosa  casa,  como se  chamaban papá  e  mamá,  en  que
traballaban,onde  viviamos....tamén observamos láminas dos membros  dunha familia,
fixemos algunha ficha relacionada co tema, contamos contos nos que aparecían todas
as estancias dunha casa e tamén nos que se contaban historias de familias...



● Neste mes tamén celebramos o  Día do libro  e para festexalo, como vimos facendo
outros anos, pedímoslle a cada neno que trouxese á clase o libro que máis lle gustase para
deixalo durante toda a semana e así poder cada día compartir cos demais uns cantos libros.
E o xoves 25 toda a escola saímos ó patio da escola, que tiñamos decorado para a ocasión,
para  celebrar  unha pequena Feira  do Libro na que todas as  clases sacamos todos os
contos que trouxeron os nenos para compartilos cos demais compañeiros. Puideron ollar
todos os contos e compartir a lectura dalgúns deles que lle ofrecemos as profes.

O  día  23  ,  día  do  libro,aproveitamos   para  saír  todos  ó  patio  da  escola  e  as  profes
representámoslles o conto “O monstro de cores “.Como neste trimestre estamos a traballar
as emocións  a través deste conto , decidimos que despois de contalo na aula e xa levar
feitas algunhas actividades relacionadas con este tema era boa idea escenificar o conto. Foi
todo un éxito, estiveron moi atentos  e colaboraron nel. Ó rematar puxémonos todos de pé e
bailamos todos xuntos a canción do monstro de cores, todos os que quixeron puido escoller
o monstro que máis lle gustaba e bailar con el.

● Introducimos tamén unha nova cor,  a  cor verde, e para traballar  sobre ela  fixemos
diferentes actividades que lle axudaron a identificala e familiarizarse con ela. Entre elas as
seguintes

- Buscamos obxectos desta cor por toda a clase

- Discriminamos a cor verde das que xa traballamos anteriormente (amarela, vermella e azul
).

- Fixemos fichas específicas onde se traballou esta cor.

-Traballamos a mancha.

● Empezamos  tamén  o  coñecemento  dunha  nova  forma,  o  triángulo  e  para
familiarizarnos coa súa forma diseñamos varias actividades:

-  Utilizamos  os  bloques  lóxicos  para  identificar  a  forma  e  tamén  os  utilizamos  para
diferenciala do círculo e do cadrado.

-Fixemos algunha ficha onde se identifica esta forma.

-Debuxamos  no  chan  a  forma  do  triangulo  para  tela  cada  dia  presente  e  se  vaian
familiarizando con ela.

MAIO :

No noso entorno  percibimos que xa estamos na primavera  e dende a escola queremos
que os nen@s perciban as súas características e por iso dedicamos este mes a falar das
flores, dos paxariños que chegan de fóra, das flores de cores que nos rodean, do arco da
vella, dos días que van facéndose máis grandes…e introduciremos tamén a educación vial ,
invitando a policía local para que nos faga unha visita , fixemos a última visita ó centro de
día,  realizamos  outro  encontro  coa  ciencia,  tinguindo  caraveis  brancos  de  colores  e  a
segunda quincena do mes adicámola a quincena da arte, onde familiarizamos ós nenos coa
obra de Frida Kahlo.

Para traballar estes temas realizamos as seguintes actividades:



●  Celebramos a chegada da primavera e falamos do que esta estación significa, xa que
os días son máis grandes,o tempo xa mellora e vemos máis o sol polo que podemos sair a
fóra a xogar, empezan a vir os paxariños, as bolboretas, xa podemos cambiar a nosa roupa
e vimos con manga corta...e entre outras actividades fixemos as seguintes:

- Decoramos as nosas clases con moitas guirnaldas con flores e con motivos típicos desta
estación. Tamén ambientamos a entrada da escola entre todos os  nen@s da escola con
moitas flores. Cada unidade fixo un tipo distinto de flores e colocámolas na entrada. Os
nosos nen@s fixeron flores de distintos tamaños e distintas cores coas que fixemos restras e
que colgamos dos cristais da entrada.
- Ensinámoslle murais e fotos da paisaxe típica desta estación , na que se observan flores,
paxariños, o sol...
- Fixemos algunha ficha das cores da primavera e dalgún dos animaliños que hai nesta
estación.
- Fixemos un mural entre todos no que pintamos flores de colores con distintas técnicas:
pintamos con pincel, coas mans, estampamos... e deixámolo decorando as clases.
- Mandámoslle a cada neno que trouxera das súas casas flores silvestres e ese día na clase
ollámolas,ulímolas, manipulámolas,falamos sobre as cores que tiñan, a forma, o tamaño,
sacámoslle os pétalos…

● Fíxose a última saída ó Centro de día “ Mas Vivir “, esta vez foron os nen@s da clase
“A” os que saíron a visitar ós avoiños. Foi unha experiencia moi positiva , ó igual que as
anteriores, na que puideron compartir unha mañá cos avoiños que veñen a pasar a mañá a
este centro. Disfrutaron da súa compañía e compartiron unha merenda de media mañá.
Leváronlle un agasallo que fixeron entre todos, colorexando con rotuladores especiais para
tela un coxín e tamén un fto de recordo de toda a clase.

● Iniciámonos na educación vial coa visita da policía local de Ames. O día 14 visitaron
a nosa escola 2 policías que viñeron cun coche e unha moto de policía. Nos xa tiñamos
preparado no patio  da escola un circuíto  moi  completo con carreteiras,pasos de cebra,
semáforos, rotondas, distintas señais : ceda o paso, paso de cebra, dirección prohibida…,
así que collemos os coches e as motos que temos na escola e por  quendas todos os
nen@s que quixeron puideron facer o circuíto guiados e asesorados polas instrucións dos
policías. Foi moi divertido, parárono en grande , aínda que algúns iban por libre e custáballe
respectar as sinais e moderala velocidade. Unha vez que rematamos de realizalo circuíto
saímos ó aparcadoiro de fóra onde tiñan aparcado o coche e a moto policial. Puideron velos
de cerca e tocalos, e tamén todos os que quixeron subiron á moto e montaron no coche e
accionaron as sirenas, que lles fixo moita ilusión. Ó rematar a experiencia fixémonos unha
foto  todos xuntos  e despedímonos deles.  Foi  unha experiencia  moi  divertida  e  da que
puideron aprender moitas normas de seguridade vial e tomar contacto directo e  real coa
figura dos policías e ver de cerca o coche e a moto. Foi moi divertido !!.

● Neste mes tamén seguimos realizando outro dos proxectos  de contacto coa ciencia,
que xa vimos realizando ó longo deste curso, a través doutro experimento.
Nesta ocasión achegámonos á ciencia para ver como un caravel branco podía cambiar de
color.
Para realizar esta experiencia necesitamos o seguinte material:
- un caravel de cor branca.
- unha botella de auga pequena.
- auga .
- colorante alimentario de distintas cores.
Unha vez que xa tiñamos na clase todo o que necesitábamos cada nen@ colleu a sua
botella e botou auga nela, logo elixiu a cor que quixo e botámola na auga e acto seguido
meteu o caravel dentro da botella. E xa non quedaba mais que esperar un tempo a que o
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caravel fose chupando a auga de cor e fose tinguíndose. Utilizamos dous tipos distintos de
colorante : líquido e en gel, e observamos que ós caraveis que lles botamos o colorante en
gel colleron máis rapidamente cor que os que lles botamos o colorante líquido. Foi unha
experiencia que lles gustou moito e todos foron encantados para a casa co seu caravel de
cores.

● E a segunda quincena do mes adicámola a traballar a arte e este curso decidimos entre
todas que traballaríamos sobre a figura de  Frida Kahlo, que foi unha das pintoras máis
coñecidas de México. A súa vida estivo marcada por varios factores e a mala saude foi un
deles, a poliomielitis que sufriu na sua infancia e sobre todo un terrible accidente de autobús
deixáronlle secuelas que  cambiaron a sua vida, pero que tamén a iniciaron na arte, xa que
durante  o  longo  período  de  convalecencia  no  hospital  Frida  realiza  os  seus  primeiros
traballos artísticos.

 Intentamos achegar ós nosos  nen@s a súa figura e a súa obra a través das seguintes
actividades :

   - Presentámoslle  a figura de Frida Kahlo , contámoslle a súa biografía  a modo de conto
explicándolles e a súa vida e obra estivo marcada  por sufrir unha grave enfermidade de
nena e logo un grave accidente que a tivo postrada durante moito tempo nunha cama.

 - Ollamos láminas  da súa obra pictórica  sobre todo autorretratos e bodegóns. Cadros
máis característicos.

   - Aproveitamos o colorido da súa obra para repasar as  cores.

   -  Para achegarnos a súa biografía e obra  contaremos dous contos  : “Mis pequeños
heroes : Frida Kalho” Edit. Alba e “Frida Kahlo “ Edit. Salvat.

   - Realizaremos  dous traballos ó longo desta quincena para expoñer na entrada da escola
:

           1.- Cada nen@ colleu a súa foto e caracterizouna como se fose un autorretrato Frida
Kalho.  Púxolle  pegadas  de  distintas  cores  todo  ó  redor  e  unha  diadema  de  flores  de
distintas cores feita con boliñas de papel de seda  e pintou o entrecello de cor negro, tan
característico  da súa imaxe.

            2.- Reinterpretamos un autorretrato de Frida entre todas as clases  e para facelo
utilizamos distintas técnicas  plásticas : pintura ,collage, pegado de distintas texturas…

     -  Para  rematar  esta  quincena adicada á  obra  desta pintora confeccionamos unha
diadema de flores utilizando unha goma ancha na que pegamos  moldes de madalenas
pintadas por eles  con bastoncillos e pintura de dedos. O último dia fomos coa diadema
posta para a casa  e o entrecello pintado, caracterizados como Frida.

XUÑO:

Xa nos atopamos no último mes do trimestre e xa están cada vez máis cerca as vacacións,
das que todos temos xa ganas, pois levamos traballando moito todos estes meses. Neste
mes de xuño tivemos o Festival de fin de curso,os xogos coa auga...

As actividades que máis destacamos foron as seguintes:

● Visitamos os 3 colexios que ten o Concello e ós que van ir a maioría dos nosos nen@s o
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ano que ven.

 A visita ó cole de A Maia e ó cole de Agro do Muíño fíxose a finais do mes de maio e a visita
ó colexio de Barouta fíxose o 11 de xuño.

Repartímonos as visitas entre as 3 clases  da seguinte forma :

- A clase A foi de visita en autobús ó cole de Agro do Muíño , as profes de infantil recibiron
os nosos nen@s  nas súas aulas e  fixeron un xogo cunha pelota a modo de presentación e
representáronlle o conto dos “ tres porquiños “ no teatrillo e os nosos nen@s aproveitaron
tamén para cantarlle algunha canción.  Despois saíron todos xuntos ó patio exterior e ó
entrar agasallaron a cada nen@ cunha bolsa de “gusanitos”.

- A clase B foi  de vista  a Barouta en autobús e as profes de infantil recibíronnos nas súa
clases  e  deixaron  que  os  nosos  nen@s  interaccionasen  cos  demais  integrándose  na
dinámica  das  súas  aulas  ,  que  funcionan  por  proxectos.  Despois  de  pasar  un  pouco
xogando nas clases saímos ó exterior e fomos a visitar a súa horta e puidemos correr ó aire
libre un bo anaco. Despois entramos de novo no cole e merendamos todos xuntos galletas
e plátanos. E despois da merenda xa nos despedimos.

- A clase C foi de visita ó cole de a Maia andando , pois queda cerquiña da nosa escola e
recibíronnos as profes de infantil e repartíronse por as 3 clases e participaron na asemblea
e regaláronlle a cada nen@ un peixe feito cun CD. Logo saíron  ó patio de fóra  todos
xuntos e xogaron una anaco.

● Dende primeiros de mes  estivemos moi atarefados preparando o noso festival de fin
de curso, pois este curso os nosos nen@s xa se nos van para “o cole dos maiores “ e
queremos dicirlles adeus cunha festa de despedida na que participen todos os nen@s e
á que poidan asistir as familias. O festival celebrouse na Casa de Cultura de Bertamiráns
o día 14 e tivo o seguinte guión:

   1.-Actuación dos nen@s:

    - clase “A” : interpretaron a canción “ Vente comigo“.

    - clase “B” : interpretaron a canción “ baby shark “.

         - clase “C” . interpretaron a canción “ A saia da Carolina “

  2.- Vídeo : puidemos ver un vídeo moi emotivo de todos os nen@s das nosas clases .

  3.- Entrega de diplomas : cada profe entregou o diploma a cada nen@ da súa clase e
xunto con el un pequeño agasallo que lles quedará de recordo do seu paso pola escola do
Bosque.

  4.- Despedida  bailando todos xuntos a canción  “Que bonito “ de   Soraya. 

Este curso o festival foi un éxito , pois saíu todo xenial. Os  nen@s portáronse moi ben,
participaron nas cancións e nas coreografías moi animados, aínda que coma todos os anos,
a algún que outro entroulle o medo escénico á hora de subir ó escenario e houbo algunha
que outra bágoa. Foi moi emotivo e tanto as familias coma as profes dounos moita pena ter
que despedir ós nosos nenos, cos que xa levamos  tres anos vivindo o día a día e a hora
das despedidas sempre é triste.

● Case ó remate do mes é a festividade de San Xoan no que o día 23 é  costume sair a
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recoller as herbas e plantas para facer  o cacho. É unha tradición celta que consiste en
encher un recipiente de boca ancha con auga e engadir as follas e flores de sete herbas ou
plantas. O venres 21 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 Xoan coincidiu a domingo polo que nada máis de
rematar  de  facer  o  cacho xa  lavamos a cara  coa auga.  Tamén fixemos unha pequena
cacharela con achas, pero sen lume,e todos os que quixeron saltárona. Foi moi divertido !!

● Celebramos tamén unha das actividades que máis lles gusta cando chegan estas datas
que é a festa da auga.  Este ano o mes de xuño estivo o tempo bastante malo , pois choiva
ou estaba nubrado , polo que non puidemos xogar coa auga ata  o mes de xullo, así que
esperamos a que o tempo mellorase e cada clase elixiu un día , por suposto que fixese
calor,  para  saír  ó  patio  de  fóra  e  preparar  a  mesa  da  auga.  Ese  día  pola  maña
desvestímonos todos, solo quedamos coa braguiña e co calzoncillo, e saímos a fóra. Xa
tiñamos preparada a mesa chea de auga e empezaron a metelas mans na auga, chapugar,
mollar o pelo...Unha vez que xa entraron en contacto coa auga trouxemos cacharriños,
regadeiras, botamos un pouco de xabón na auga...e deixamos que xogasen libremente.
Tamén botamos na auga globos recheos de auga e gustoulle moito a idea, pois a sensación
de collelos globos recheos de auga e poder estoupalos foi moi divertida. Tamén usamos a
mangueira que temos no patio e tirabámoslle auga para que corresen por todo o patio.
Pasárono “pipa “  e chegoulles a pouco o tempo que durou a experiencia. Outro día tamén
saímos  todos  xuntos   ó  patio  de  fóra  e  estreamos un  polbo  que  se  podía  conectar  á
mangueira e saia auga polas patas , viñeron con chanclas da praia da casa para poder
correr  e pasárono xenial.

● Para traballar tamén o verán falamos del, das características atmosféricas que se dan
nel,das actividades que realizamos, da roupa que vestimos, dos alimentos que solemos
comer....e  fixemos xeados . Trouxemos á clase laranxas, limóns e amorodos . Fixemos o
zume coas laranxas e os limóns e trituramos os amorodos e mesturámolas con auga e
levámolas ó conxelador para o día seguinte poder probar uns riquísimos polos de laranxa,
limón e fresa.

● E xa para rematar este curso a primeiros de xullo saímos ó noso horto onde plantamos
as hortalizas e recollemos a nosa colleita. Este ano hai que dicir que foi pobre e apenas
logramos  recoller  nada  porque  as  leitugas  non  foron  arriba  e  non  medraron  nada,  as
patacas  non  produciron  moito  e  recollemos  poucas   e  os  chícharos  cando  íamos  a
recollelos  porque  as  vainas  xa  estaban  cheas  encontrámonos  que  os  paxaros  xa  os
comeran...non deixaron nin un!! ,pero  entre todos recollemos o que había e conversamos
sobre estes alimentos e ollámolos, tocámolos…e levámosllos a Suli,  a nosa cociñeira, para
que os aproveitase na cociña.

● Tiñamos previsto facer unha saída a finais de curso pero o tempo no mes de xuño estivo
bastante malo e non puidemos saír, así que fixemos unha festa de despedida por todo o
alto  o  último  venres  do  mes  de  xuño,  pois  en  xullo  algúns  dos  nen@s xa  se  van  de
vacacións. Decoramos o patio de fóra con globos e puxemos música para bailar e fixemos
unha merendola con palomitas e gusanitos. Pasámolo xenial todos xuntos. Puidemos bailar,
correr, xogar e facer unha merendola de media mañá todos xuntos.
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A parte de todas estas actividades que recollemos nesta memoria tamén realizamos moitas
outras que recollemos nas programacións trimestrais e  fomos realizando ó longo dos tres
trimestres tendo en conta as distintas unidades didácticas que tiñamos programadas, pero
ademais tamén realizamos unha serie de actividades que repetimos ó longo de todo o ano e
que tamén foron moi importantes á hora do noso desenvolvemento cognitivo,motriz e de
socialización , como foron as seguintes:

ANIVERSARIOS:

   Ó longo de todo o curso fomos celebrando os aniversarios de tódolos  nen@s, intentamos
celebrarllo o día no que cumpren, a non ser aqueles aniversarios que cadran na fin de semana,
festivos ou vacacións que os celebramos cando estamos de novo na escola. O día en que hai
cumpre xuntámonos todos arredor dunha mesa na clase e colocamos un mantel  e traemos a
tarta e o nen@ que está de cumple sitúase no medio coa súa coroa de Simón e entre todos
cantámoslle  “ Parabéns “ e “Cumpreanos Feliz”. Cando se vai para a casa leva a coroa de
Simón de recordo e unha postal coa foto de todos os seus compañeiros de clase.

PSICOMOTRICIDADE:

   Un día á semana tócanos facer un pouco de psicomotricidade  no patio interior: xogamos a
subir polas escaleiras e baixar pola rampla, saltar dentro e fora dos aros, meternos polo túnel,
xogar cos churros,facer diversos xogos, facer pequenos circuítos… e moitas outras actividades
que preparamos  as profes en función dos contidos que esteamos a traballar en ese momento

VÍDEO:

   Tamén un día por semana imos a vídeo e podemos ir a ver unha película, debuxos animados,
documentais infantís… . Intentamos  que teña relación cos temas que estamos a tratar na
clase.

MOMENTO DO CONTO.

   Todos os días adicamos un momentiño para contar un conto, comentar unhas láminas ou
fotos, observar e falar sobre un mural,  ver contos ou revistas…momento que aproveitamos
para  traballar  a  linguaxe  e  no  que  os  nen@s  se  poden  expresar  libremente  e  no  que
intentamos fomentar o diálogo e a comunicación. 

XOGO LIBRE:

   Ó longo do día non todo son actividades dirixidas, xa que tamén temos momentos nos que os
nen@s poden  xogar libremente, baixo a vixiancia das educadoras : con pezas de construción,
coa cociña e os cacharriños, cos coches e os garaxes, coas bonecas, cos instrumentos, coa
roupa….,  momentos  moi  importantes  para  aprender  a  compartir,  interacionar,entablar
conversacións, aprender a establecer regras do xogo, esperar quendas...

SAÍDA Ó PATIO:

   Despois de traballar un pouco na clase e de tomar unha galleta e auga, a media mañá
saimos ó patio, se o tempo o permite saimos ó de fóra e se non imos o patio de dentro. Se
podemos sair a fóra aprobeitamos para xogar coa area,cos caldeiros ,cas palas, no tobogán,
na casiña…e se temos que quedar dentro tamén temos moitos xoguetes como as motos, os
coches, as bicis, pelotas…cos que podemos xogar nun espacio máis amplio.
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HORA DA COMIDA, CEPILLADO DE DENTES E SESTA:   
   
   Estas  tres  actividades entran  dentro  das rutinas  diarias  da escola,  e  a  medida que foi
pasando  o  tempo  xa  as  ían  interiorizando  e  tendo,  máis  ou  menos  claro,como  debian
comportarse en cada situación.
   Cando chega a hora da comida lavamos as mans e colócanse todos os que van comer nun
tren e van cara o comedor cantando unha canción ,  ó chegar séntanse e poñémoslles os
babeiros e xa se poñen a comer. Intentamos que coman soiños, aínda que hai a algúns ós que
temos que axudar, o rematar de comer axudan a recoller levando para a camareira o seu vaso,
o babeiro e o prato do postre e póñense nunha fila para ir lavando a cara e as mans. Dicir
tamén que ó longo do curso xa  todos pasaron a comer de garfo.
   Unha vez rematada a comida e despois de lavala cara e as mans, saen ó patio un pouco e ó
rematar todos de comer ,  cada educadora leva ós seus nen@s para a súa clase pois tocaba
cepillar os dentes , cada un ten o seu vaso e o seu cepillo para deixar ben limpos os dentes e
as moas. Ó rematar de cepillarse sacan os mandilóns e fan pis para ir a durmila sesta ou
poñémoslle o cueiro a todo aquel que o necesite e sacan os zapatos e póñense na percha
,logo saímos da clase nun tren caladiños para ir á clase onde se durme. Ó entrar cada un vai
dereito á súa cama,  e tápase coa sua manta.  Para que se relaxasen poñemos de fondo
música relaxante , e unhas cantas profes acompañámolos  mentres non se quedan durmidos.

CONCLUSIÓNS:

Unha  vez  que  remata  o  curso  e  xa  pasamos  xuntos  nove  meses  e  hora  de  facer  unha
avaliación,  pois  é  unha  parte  moi  importante  do  proceso  educativo.  Debemos  polo  tanto
reflexionar sobre o que pretendíamos facer cando comenzamos no mes de setembro e o que
conseguimos agora que xa nos atopamos no mes de xuño e xa os nosos nen@s se teñen que
marchar para o “cole dos maiores”.

Se  miramos  cara  atrás  o  período  máis  difícil  que  vivimos  neste  curso  é  o  período  de
adaptación,tanto para os nen@s como para as profes, aínda que en xeral non tivemos grandes
problemas sempre nos atopamos algún que outro caso no que lles costa máis a separación do
ambiente familiar.

Cada curso plantexámonos facer programacións que non sexan moi densas, pero case sempre
caemos e seguimos facéndoas bastante amplas, pois queremos abarcar moitos conceptos e
experiencias.  Aínda  que nos fixamos moitos  obxectivos  somos conscientes  de  que  moitos
deles están en proceso, pero son unha boa base para iniciar o segundo ciclo da Educación
Infantil.  Xa que nestas idades os nen@s teñen unha gran plasticidade cerebral  o  que lles
permite absorber todo como  esponxas.

 Ó longo do curso conseguimos alcanzar moitos logros como:

 Todos medraron moito en todos os niveis: móvense con moita habilidade e manipulan
tanto  xoguetes  como  puzles,  encaixables,  pezas,táboas  de  cosido…como  as  bicis,
coches, motos…e sortean obstáculos sen problemas.

 A hora de controlar esfínteres case todos van ó baño e son bastante autónomos, sempre
que a roupa  que traen posta llo permita, por iso insistimos tanto ás familias que non lles
traian petos, cintos…A maioría  xa non poñen o cueiro para durmir a sesta, aínda que
sempre temos algún “escape”.

 Á hora da comida intentan comer sós, aínda que este curso temos que dicir que algúns
están feitos uns vagos e temos que axudarlles nós.



 Case todos participan con entusiasmo nas actividades propostas e fanas con gusto e
incluso eles propoñen algunhas.

 A maioría exprésase bastante ben e ó longo do curso foron adquirindo moitos conceptos
que fomos introducindo a modo de xogo.

 As rutinas diarias que fomos asimilando dende o primeiro de curso cómprenas e téñenas
interiorizadas , o que nos permite ter unha boa organización  e poder levar a cabo os
obxectivos marcados.

 A experiencia con Simón, a nosa mascota, foi  ben acollida e a todos lles gusta moito
levalo para a casa e poder compartir con el unha fin de semana.

 As excursións que fixemos ó longo dos trimestres foron un éxito, ir en autobús foi toda
unha experiencia para eles e disfrutaron de todas e cada unha delas.

 Todos se relacionan cos demais compañeiros sen problemas , aínda que sempre teñen
algún amiguiño especial co que comparten os seus xogos preferidos.

 Disfrutaron  moito  de  experiencias  novedosas  que  realizamos  este  curso  como  :  o
proxecto  de  contacto  coa  ciencia  a  través  de  distintos  experimentos,  proxecto  de
alimentación, visitas dos bombeiros e da policía local, visita dos integrantes de Bocalán
Galicia,  visita  do  grupo  musical  “A  tajea  “  de  Noia,  visita  ó  Centro  de  Día   de
Bertamiráns, visita ás oficinas de correos para levar  a carta ós Reis Magos, visita a
unha granxa… e como remate final participar no Festival de Fin de curso, no que nos
puidemos despedir despois de estar compartindo moitas experiencias durante 3 anos.

 
   Pero non todo é positivo e tamén temos que ser realistas e recoñecer que hai moitas cousas
que lles  costa facer  como: compartir,  recoller,  escoitar  as  profes  cando lles  corrixen algún
comportamento,obedecer a certas ordenes…e agora xa ó remate do curso están todos moi
cansos e todo lles costa máis.

 Antes de rematar esta memoria queremos dar as grazas a todas as familias que colaboraron
con nós sempre que os necesitamos para levar a cabo calquera actividade. 


