Preme no

para acceder ao recurso.

RECURSOS EDUCATIVOS
RECURSO
Duolingo

App
Android

APP
IOS

Online

Vídeo
educativo

Conto /libro
online

Feito a man

Retos

Comentario
App para aprender
idiomas.

App de lóxica e memoria.
Skillz

COP

Lightbot

Eduteca

Recurso da páxina do
Colexio Oficial de
Psicoloxía de Galicia.
App para aprender a
programar axudándolle a
a moverse a un pequeno
robot.
Canal educativo de
youtube con vídeos de
diferentes materias e
cursos.
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Preme no

RECURSO

App
Android

APP
IOS

Online

Vídeo
educativo

Conto /libro
online

Feito a man

Retos

para acceder ao recurso.

Comentario

Mecanografía

Recursos para aprender
mecanografía de xeito
divertido.

Duelo
matemático

App para facer un duelo
matemático con outro
membro da familia. Gaña
o que calcule máis rápido.

Experimentos

Guía de experimentos
elaborada polo alumnado
da Universidade de
Salamanca.

Libro 1
1º, 2º e 3º
EP
Experimentos

Libro 2
4º, 5º e 6º EP

Recursos
para
infantil

Guía de experimentos
elaborada polo alumnado
da Universidade de
Salamanca.
Diferentes recursos para a
Etapa de Educación
infantil: contos, vídeos,
receitas, exercicios
físicos...

@sonhosdeandel

Preme no

RECURSO
Cine en
familia

Pequerecetas

Galiciale

Planetas
GoogleMaps

Afundacion
Encasa

App
Android

APP
IOS

Online

Vídeo
educativo

Conto /libro
online

Feito a man

Retos

para acceder ao recurso.

Comentario
Astérix, o galo.

Receitas en familia.

A rede de bibliotecas de
Galicia, permíteche ler en
liña libros en galego e
castelán de xeito gratuíto
Google Maps, agora,
ademais de poder viaxar
polo mundo, permítenos
achegarnos aos planetas.
Afundación pon estes días
á disposición das familias
diferente recursos e
emisions en directo.

@sonhosdeandel
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RECURSO

App
Android

APP
IOS

Online

Vídeo
educativo

Conto /libro
online

Feito a man

Retos

para acceder ao recurso.

Comentario

Canle de
youtube

Canle de Youtube de Taxi
Roberto Burela, con
vídeo-libros en galego.

Artesanías

Actividades fáciles para
todas as idades.

Xogos para
facer na
casa

Xogos aptos para facer
dentro da casa.

Misión
deportiva
Canle do
Xabarín

Diferentes retos creativos
para completar a carreira
ata a meta.
O Xabarín agora é
youtuber. Entra e
mergúllate nos seus
programas.

@sonhosdeandel

Preme no

RECURSO
ESCAPEHOME

Educativo

App
Android

APP
IOS

Online

Vídeo
educativo

Conto /libro
online

Manualidades

Retos

para acceder ao recurso.

Comentario
Ao estilo dos Escape
Room, en familia temos
que resolver retos para
axudar a salvar o mundo
do COVID.

Escape
Room
Coronavirus

Misión familiar: montar
un laboratorio na casa
para combatir o
Coronavirus.

Mindfulness

Meditación do sorriso!!
Neste enlace hai máis:
https://vimeo.com/user10
0465376

en familia

Pasapalabra

en galego
Películas
para ver en
familia

Xoga e aprende
vocabulario en galego coa
ruleta das palabras.
Películas para ver en
familia separadas en dúas
categorías: de 3 a 6 anos e
a partir dos 6 anos.
@sonhosdeandel

Preme no

RECURSO

App
Android

APP
IOS

Online

Vídeo
educativo

Conto /libro
online

Feito a man

Retos

para acceder ao recurso.

Comentario

Xogos
educativos
caseiros

Se non temos xogos,
podemos crealos!!!

Ximnasia
cerebral

É moi importante manter
o corpo en forma, pero o
cerebro tamén. Imos
exercitalo!!!!

Kahoot

Feliz día do
libro!

Nós lemos
na casa

Aplicación para crear
retos en familia ou xogar
aos xa existentes, cos que
estamos na casa ou cos
que están un pouco máis
lonxe.
Curta para fomentar o
gusto pola lectura

As profes de 2º do CEIP
Nosa Señora dos
Remedios cóntannos unha
fantástica historia con
libros!

@sonhosdeandel

Preme no

RECURSO

App
Android

APP
IOS

Online

Vídeo
educativo

Conto /libro
online

Feito a man

Retos

para acceder ao recurso.

Comentario

Saímos!!

Preguntas e respostas
sobre dúbidas que
poidamos ter para saír á
rúa cos peques da casa.

Medos a
saír a rúa

É normal que a miña filla
ou fillo xa non queira saír
á rúa?

Consellos
para saír
de casa

O oso goloso cóntanos
como saír da casa de xeito
seguro e divertido.

Aprender
historia en
youtube
A mover o
corpo!

7 canles de youtube para
aprender historia.

Na semana do “Deporte
na casa”, un xogo de mesa
que nos vai facer mover o
corpo.

@sonhosdeandel

Preme no

RECURSO

App
Android

APP
IOS

Online

Vídeo
educativo

Conto /libro
online

Feito a man

Retos

para acceder ao recurso.

Comentario

806
recursos
para
repasar

Actividades de repaso de
varias materias.

3500
vídeos de

Vídeos de matemáticas
para infantil, primaria,
ESO, Bacharelato e
ABAU.

matemáticas

Letras
galegas
2020

Proxecto para
conmemorar as letras
galegas para 5º, 6º de EP e
1º, 2º ESO.

Karaoke en
galego

Unha canción de Pauliña
para cantar en galego en
familia!

Vai de
peixe

Na semana das nosas
letras, receitas en galego!

@sonhosdeandel

Preme no

RECURSO

Carteleira
G

App
Android

APP
IOS

Online

Vídeo
educativo

Conto /libro
online

Feito a man

Retos

para acceder ao recurso.

Comentario
En Carteleira G, cada
semana cinema en galego
en aberto. Esta fin de
semana das letras
poderemos gozar de tres
películas imprescindibles!

10 app
para
infantil

Aplicacións para infantil
para aprender a contar,
sumar, os trazos das
letras, xogar cun
tangram...

100
películas
completas

Películas completas en
youtube

Ebooks
gratuítos
Xogos ao
aire libre

10 xogos en familia ao
aire libre.

@sonhosdeandel

Preme no

RECURSO

App
Android

APP
IOS

Online

Vídeo
educativo

Conto /libro
online

Feito a man

Retos

para acceder ao recurso.

Comentario

Runmikub

App para xogar en
familiar e fomentar o
cálculo mental.

25
curtametra
xes

Curtametraxe para
reflexioinar sobre os
valores e as emocións.

@sonhosdeandel

