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En cada recuncho das nosas vidas hai un anaquiño de ciencia que, as 

veces, non atopamos a simple vista, pero este curso aprendemos a 

descubrir o/a científico ou científica que levamos dentro de cada un 

de nós. 

 

                        Hai moitas actividades nas que se traballa a ciencia: 

           Dende que ollamos os debuxos animados da televisión como 

“Arenita”, e todo o seu mundo submarino;”Doofenshmirtz”, e un 

montón de experimentos increibels; ”Kowalski”, un auténtico chapu-

zas, pero... non todos podemos ser os mellores!!! 

           Lendo e escoitando contos de animais, plantas, montañas, pla-

netas, números, música, civilizacións...  ... ...  neles atopamos ciencia 

para tódolos gustos e para tódolos niveis educativos, incluso podemos 

relacionar experimentos e traballar con algún científico en concreto.  

Claro!!! Sempre que non toleemos como lles pasou a algúns científicos 

neste Entroido!!, ou que non marchemos cara a lúa como fixeron os/ 

as rapaces/zas de infantil nos seus cohetes e Robert Hutchings God-

dard. 

        Outras veces traballamos este tema nas excursións e saídas: Den-

de as máis pretas coma no teatro de Caixanova, as da escola de Músi-

ca ou ata as mais lonxanas na provincia da Coruña vendo o Acuario e o 

Museo das Ciencias. 

                         O desenvolvemento Científico permitiu evolucionar nas 

maneiras de crear e interpretar, de desenrolar e traballar,de medrar 

en tódolos aspectos e materias, dende a medicina, a música, a tecno-

loxía, a cultura...  Cada páxina desta revista amósavos información e 

datos interesantiiissiimos sobre “ A ciencia non só se inventa, tamén 

se experimenta” ,que as veces está nas nosas mans e outras un pou-

quiño máis lonxe. E o curso que ven traballaremos coa mesma ou ma-

ior ilusión o próximo tema!!. 





































































• How do you say “patata” 

• “palala” 

• Non, por que dis iso? 

• Porque sempre dis que hai 

que intentalo e que non 

pasa nada por fallar. 

 

1º A (inglés) 

• Escribe o nome destes 

instrumentos: 

bobo 

con  trabajo 

bombón 

(Música) 

A mestra quita o man-

dilón porque ten calor 

e quere quitar o xersei. 

Un dos alumnos ao verlle 

o xersei de mangas ca-

ladas dille: 

 

• Profe pero hoxe 

trouxeches o de an-

dar por casa! 

 

(alumno de 5 anos) 

Este é o teléfono da aula de 5 

anos: 

 

Os alumnos-as peguntan a profe: 

• profe podo xogar con este 

móbil? 

• Profe podo chamar a mamá 

con este móbil? 

 

(alumnado de 5 anos) 
































