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Proposta de actividades de 

lecer e conciliación 

“Un verán diferente” - Fene 2020
A) Proxecto de actividades

1. DESEÑO GLOBAL DO PROGRAMA E OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS

DESEÑO GLOBAL DO PROGRAMA 

UN VERÁN DIFERENTE xorde para proporcionar unha alternativa de lecer  educativo, na nosa
lingua, que facilita a conciliación da vida laboral e familiar e que se vai desenvolver  nunha
quincena, do 15 ao 31 de xullo, de luns a venres e en días laborables, nas instalacións do CEIP
DE CENTIEIRAS (PERLÍO).

Cun enfoque lúdico-educativo non regrado, tentaremos adaptar as actividades  ás que sexan
posibles nestes novos tempos, procurando en todo momento preservar a saúde das persoas
participantes.

Aplicaremos, e así tamén o van ter que facer os/as participantes, as normas e protocolos que
para este tipo de actividades decreten as autoridades sanitarias, protocolos que comunicaremos
antes do comezo da actividade.

Denominación: “Un verán diferente” – Fene 2020

OBXECTIVOS  

 Proxectarse como un espazo educativo estival, non regrado, dotado dunha dinámica propia
 Contribuír á formación socio-cultural e como complemento da curricular
 Favorecer actitudes positivas ante situacións cotiás e excepcionais.
 Desenvolver habelencias sociais que permitan relacionarse axeitadamente
 Desenvolver a imaxinación e a creatividade
 Fomentar  a  comunicación  e  a  iniciativa,  capacitando  aos/ás  nenos/as  para  a  toma  de

decisións
 Educar a través do divertimento
 Favorecer o protagonismo e a participación nas actividades que desenvolvan
 Potenciar capacidades individuais que favorezan un bo desenvolvemento psicofísico
 Fomentar o respecto pola contorna máis inmediata e polo concello no que viven
 Valorar a riqueza lúdica e educativa do xogo
 Aprender a traballar en grupo e respectar o traballo dos demais
 Fomentar  o  desenvolvemento  das  capacidades  motrices,  físicas,  artísticas,  plásticas,

estéticas, creativas, emocionais e de relación entre os menores.
 Desenvolver normas de hixiene e comportamentos de coidado persoal e colectivo adecuados

á actual situación sanitaria.
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2. PROGRAMA: DESCRICIÓN POR COMPETENCIAS

A  PROPOSTA  DE  ACTIVIDADES  REALIZARASE  TENDO  EN  CONTA  AS
RECOMENDACIÓNS  DA  XUNTA  DE  GALICIA,  RECOLLIDAS  NO  ANEXO  I:  POSIBLES
ACTIVIDADES  NO  ÁMBITO  DO  OCIO  E  TEMPO LIBRE  PARA  REALIZAR  DE  FORMA
SEGURA NO MARCO DA CRISE  SANITARIA PROVOCADA POLO VIRUS  SRAS COV-2
(COVID19)

Así,  as  recomendacións  indican  a  realización  de  actividades  deportivas,  primeiramente  de
carácter  individual  así  como  colectivas,  mantendo  as  premisas  da  prevención  e  hixiene
recollidas no apartado de protocolo. Tamén se indican actividades principalmente de exterior,
tales como sendeirismo ou similares. Así, o programa “un verán diferente” respectará estas
indicacións,  abondando  en  actividades  deportivas  de  exterior,  marchas  guiadas  así  como
propostas lúdicas cooperativas, sempre mantendo os espazos e a cohesión de cada grupo.

Máis  detalladamente,  os  contidos  e  actividades  a  desenvolver  serán,  adecuándose  aos
diferentes grupos de idade, os seguintes:

COMPETENCIAS GRUPO DE CONTIDOS ACTIVIDADES

CAPACIDADE DE 
MOVEMENTO E 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA

1) PSICOMOTRICIDADE E 
HABELENCIAS MOTORAS 
BÁSICAS
2) INICIACIÓN RÍTMICA E 
MUSICAL

3) DANZAS MODERNAS E 
TRADICIONAIS
4) OUTROS OBRADOIROS

Circuítos  de  psicomotricidade;  Xincanas  de
axilidade;   xogos  de  equilibrio,  control
postural, orientación espacial
Xogos de percusión corporal; cantigas e bailes
sinxelos
Obradoiros  de  fabricación  de  instrumentos
musicais
Xogos de danzas tradicionais e modernas.
 
Outros  obradoiros:  elaboración  de  produtos
artesanais  (abalorios);  de  debuxo e  pintura;
manualidades, papiroflexia, globoflexia...

SAÚDE E NUTRICIÓN

1) VALORACIÓN 
FUNCIONAL
2) ALIMENTACIÓN 
SAUDABLE

Obradoiro de valoración funcional
Obradoiros:  A  Roda  dos  Alimentos;  cociña
saudable

CREATIVIDADE E 
IMAXINACIÓN

1) CREACIÓN DE 
OBXECTOS E PROPOSTAS 
ORIXINAIS

Obradoiro Eco-Crea (Creatividade e Reciclaxe)
Actividades de Expresión corporal: mimo, etc

COMPETENCIAS GRUPO DE CONTIDOS ACTIVIDADES

COÑECEMENTO DO 
MEDIO

COÑECEMENTO 
CIENTÍFICO

1) MUNDO INANIMADO

2) MUNDO ANIMAL E 
VEXETAL
3) INTERACCIÓNS CO 
MUNDO NATURAL
4) O MUNDO HUMANIZADO

Recollida de rochas e minerais, cunchas, etc.
Obradoiros creativos usando ditos materiais
Facemos  un  herbario;  recoñecemos  e
imitamos animais
A nosa horta: plantación e coidados
Ciencia Divertida: pequenos experimentos
Percorridos  e/ou  visitas  a  espazos
humanizados da contorna
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LECER E DEPORTE

1) DEPORTES COLECTIVOS
2) DEPORTES 
ALTERNATIVOS

3) XOGOS TRADICIONAIS

4) XOGOS DE MESA E/OU 
INTERIOR

Fútbol,  baloncesto,  balonmán,  voleibol...
adaptados
Disco  voador,  balonkorf,  indiaka,  lacrosse...
adaptados
Chave,  birlos,  malla,  mariolas,  corda,  goma,
bolas, chapas..
Damas, xadrez, dominó, cartas, tres en raia,
muíño...

RELACIÓNS 
PERSOAIS

1) COEDUCACIÓN
2) COMPARTINDO GUSTOS

3) EXPRESANDO IDEAS EN
COMÚN

Obradoiro de tarefas domésticas
Creación  de  listaxes  de  temas  musicais  e
artistas;  escolma  de  cómics  e  lecturas
preferidas
Teatro e composicións musicais grupais

COMPETENCIAS GRUPO DE CONTIDOS ACTIVIDADES

RESPONSABILIDADE
SOCIAL E 
SOSTIBILIDADE

1) ENERXÍAS RENOVABLES

2) ORGANIZACIÓN 
SOCIAL: EDUCACIÓN PARA 
A PAZ E CONSUMO 
RESPONSABLE
3) LECER INTELIXENTE

Cociñamos  coa  cociña  solar;  obradoiro  de
cometas
Imos ao Mercado: recolleita  de etiquetas de
produtos e xogos de rol con dita información

Xogos cooperativos

COÑECEMENTO DO 
TERRITORIO

1) XEOGRAFÍA DA NOSA 
CONTORNA
2) ORIENTÁNDONOS

O  mapa  da  nosa  contorna;  identificamos
lugares. 
Xogo de pistas: a caza do tesouro!
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3. DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

3.1. TEMPORALIZACIÓN E ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

a) O DÍA A DÍA

8:00-10:00: Primeira quenda de entrada (Grupo Madrugadores); Traballo por grupos de idade
nos obradoiros propostos (recunchos no interior)
10:00 a 11:30: Actividades de exterior (I)
11:30: A parva, un pequeno almorzo
12:00-13:30: Actividades de exterior (II)
13:30-13:45: Regreso da actividade, relaxación, incorporación das experiencias no mural e no
Blog; xogos tranquilos nos recunchos da mañá; recollida do material. Saída; cada nena/o co seu
responsable acreditado,  por quendas (13:45- 3/4 anos, 13:50- 5/6 anos, 13:55- 7/8 anos,
14:00- 9/10 e 11-12 anos)

ORGANIZACIÓN: Cada  grupo contará  cun  aula  de  referencia,  onde  organizará  os  seus
recunchos  ou  actividades  de  aula:  musicais,  expresivas,  xogos  de  mesa,  manualidades,
creatividade, contacontos, informática, etc. Á hora da entrada, os participantes serán dirixidos a
ese espazo de referencia diario. Ás 10 da mañá, cada grupo dirixirase ao seu espazo exterior na
pista cuberta, onde atoparán o seu material e a sua área acoutada. A baixada das aulas farase
na  mesma  orde  que  despois  na  saída,  de  menor  a  maior  idade.  A  persoa  coordinadora
encárgase de dirixir estes movementos grupais polo centro.

Cada educador/a responsable de cada grupo contará cunha emisora para contactar coa persoa
coordinadora, solicitando previamente a calquera desprazamento a autorización desa persoa.
Así mesmo, ante incidencias obrarase do mesmo xeito, acudindo o coordinador/a a ese grupo e
resolvendo dita incidencia (acompañamento ao aseo, reposición de materiais, etc)

C  ada aula   contará co seu  propio material de uso común: manualidades, música, material
deportivo variado, etc. Só o gran material deportivo ou outro material que polo seu alto custe
ou singularidade non puido duplicarse a todos os grupos poderá compartirse, sempre despois
de  pasar  por  un  proceso  de  limpeza  e  desinfección.  En   cada  aula   instalarase  tamén  un
dispensador de solución desinfectante e panos hixiénicos de limpeza.

A  maiores  do  comentado  no  apartado  de  programación  didáctica,  indicar  que  o
primeiro  día,  realizarase unha sesión lúdico-educativa  sobre  os hábitos  hixiénico-
sanitarios e de prevención relativos á protección fronte á COVID-19.
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5.  METODOLOXÍA

Esta perspectiva globalizadora da aprendizaxe non debe prescribir  métodos  concretos  pero
estará máis  ligada  as  estratexias  de exploración, descubrimento e investigación (estilos  de
ensino participativo e individual) que ás de mando ou instrución directa (estilos tradicionais).
Partindo dun enfoque globalizador a metodoloxía que guiará esta programación será: 
Flexible: terá en conta as características dos alumno/-as e do momento. 
Construtiva: os rapazas e rapaces son os que constrúen a súa propia aprendizaxe.
Significativa: permitindo establecer relacións entre os novos coñecementos e as experiencias
xa adquiridas.
Integradora: partindo dun enfoque cualitativo non cuantitativo, respectando así as
peculiaridades individuais do grupo e os seus distintos ritmos de aprendizaxe.
Participativa: fomentará a cooperación e participación desde o traballo en grupo.
Activa: baseándose na realidade e experiencias dos rapazas e rapaces.
Lúdica: buscando que rapazas e rapaces gozo coa práctica da Educación Física e que mellor
que a través do xogo.

De maneira xeral, usaranse metodoloxías non directivas, de descubrimento pola acción a través
de propostas de tarefas guiadas ou incluso completamente abertas.

Unha metodoloxía globalizadora concreta que utilizaremos será o ENSINO POR PROXECTOS.
Para iso, estableceremos unha temática transversal, común, onde se incorporan os centros de
interese comentados; cada grupo escollerá o seu centro de interese e traballará arredor del nos
seus recunchos.
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6. AVALIACIÓN E SEGUIMENTO

Utilizaranse diferentes  instrumentos  de recollida de información consonte aos  diferentes
momentos  de  avaliación: avaliación inicial, procesual  e final. A Empresa entregará unha
memoria exhaustiva ao remate das actividades.

Entre os instrumentos a empregar describimos:

Ficha de datos inicial: 

Diario anecdótico: recóllense as  incidencias diarias, aceptación das  actividades, produtos
obtidos, etc.

Control de asistencia: a través do sistema Deporxest

Enquisa de satisfacción: mediante enquisa online coa aplicación Feed2Go
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9. RECURSOS MATERIAIS: INSTALACIÓNS E MATERIAIS

RELACIÓN DE INSTALACIÓNS E ESPAZOS A UTILIZAR:

CEIP CENTIEIRAS

PARQUE CASTELAO

BIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEO DO HUMOR

HORTAS ECOLÓXICAS E COMUNITARIAS DE ASPANEPS - PERLÍO

PARQUE LINEAL RÍO CÁDAVO

PRAIA E PASEO MARÍTIMO DE SAN VALENTÍN

RELACIÓN  DE  MEDIOS  MATERIAIS  A  UTILIZAR,
INDICANDO TITULARIDADE

Nº CONCELLO /
CENTRO
ESCOLAR

EMPRE
SA

DEPORTIVOS
    Balóns espuma
    Balóns vinilo
    Balóns de fútbol, baloncesto, balonmán e voleibol (5 de cada)
    Canastras balonkorf
    Indiakas
    Raquetas e volantes/pelotas
    Porterías mini-fútbol
    Paracaídas
    Conos
    Aros
    Disco Voador
    Xogos  Tradicionais:  corda,  goma,  malla,  peóns,  bolas,
pelouros, chave de Ferrol, chave de Santiago, chave de Ourense,
birlos celtas e ao canteiro, 
    Xogos de mesa: parchís, dominó, crebacacholas, tres en raia,
muíño...
    Material do CEIP Centieiras: colchonetas, balóns xigantes,
canastras, etc

10
10

5 c/un
2
5

10 par
2
1
20
20
20

1 kit

1 kit
1 kit

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

OBRADOIROS
    MUSICAIS
    Kit de iniciación musical (con maracas, triángulos, ocarinas,
xilófono, etc)
  Materiais de construción para mirlitóns, cantagalos e tarrañolas
    ECO-CREA
    Pegamentos e colas variadas
    Cinta de pegar de diferentes tamaños
    Grampadora
    Trade de papel
    Cizalla
    Plastificadora DIN A3
   Paus de dif. Tamaños e durezas (pauciños, paus chineses, etc)

    TEATRO E EXPRESIÓN CORPORAL
    Telas para o teatro de sombras
    Kit Maquillaxe

1 kit
1 kit

20
10
2
1
1
1
20
500

5
1

X
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
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MATERIAIS DE MANUALIDADES:
   Tesoiras
    Punzóns e bases
    Lá e fíos variados
    Pasta de modelar
    Plastilina
    Abalorios e contas de cores para decoración
MATERIAIS FUNXÍBEIS: 
    Pinturas de diferentes tipos: lapis, rotuladores, témperas, de
dedos,...
    Papeis de diferentes texturas e gramaxes: folios, cartóns,
cartolinas, maché, pinocho, charol, kraft, etc
    Globos

20
20
20
20
20
5

caixas

10
caixa
100

1.000

X
x
x
x
x
x

x
x

x

EDUCATIVOS / DE APRENDIZAXE
    SAÚDE E NUTRICIÓN: Kit espirómetro, tallímetro, fichas de
IMC, xogo da roda dos alimentos, etc

 HORTA
    Contedores-invernadoiro
    Saco terra vexetal
    Regadeira
    Útiles de xardín
    Macetas e envases diversos

1 kit

2
5
2

5 kits
50

X

x
x
x
x
x

SANITARIOS
    Botiquín de primeiros auxilios 1 x

DE COMUNICACIÓN / TIC / AUDIOVISUAIS
    Portátil con conexión a Internet
    Teléfono móbil
    Proxector de vídeo
    Equipo reprodutor de son / mp3
    DVD de cine
    CD de musica
    Cámara de fotos dixital

1
1
1
1

1 kit
1 kit

1

X
x
x
x
x
x
x
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