ESCOLA DE PAIS E NAIS
Concellería e Xuventude e Concellería de Educación
Concello de Soutomaior

Poñemos á vosa disposición na Biblioteca unha serie de material que pode ser de
interese para as familias. Está colgado na web o listado de material que podedes
solicitar en préstamo.
Nas sesións presencias podedes consultar material e solicitalo en préstamo.
E, ademais, agora tamén podedes ampliar información pinchando nestes enlaces
onde atoparedes un montón de recursos de interese para vos e para a vosa familia !!!

http://centros.educacion.navarra.es/creena/003Documentacion/descargar.html
Páxina cun montón de dípticos interesantes

http://es.geocities.com/aioneta/juegosexpresion.html
Aquí podemos atopar xogos de expresión corporal, clasificados para
diferentes tramos de idade.

http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/adivina/adivina.htm
Trátase dunha páxina de gran interese para a Educación Primaria. Leva
innumerables temas que poden servir para aplicalos na nosa labor
docente.

http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/
É unha dirección de información xeral que dispón de traballos de
interese para o profesorado.
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http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/poesia/poesia.htm
Esta páxina ten numerosas poesías para nenos/as, que son moi
divertidas e de gran aplicación nas nosas prácticas. Pertence á mesma
páxina principal que a anterior dirección Web.

http://www.aplicaciones.info/index.html
Nesta dirección poderás atopar variada información sobre temas
diversos. Dispón de enlaces moi áxiles e de gran utilidade. Está
relacionada coas dúas páxinas anteriores.

http://www.elhuevodechocolate.com/
Páxina moi entretida con abundantes traballos de todo tipo para
realizar co alumnado de Educación Infantil e primeiros ciclos de
Educación Primaria.
Pretende difundir o folclore infantil en calquera das súas facetas:
contos, costumes, tradicións, romances, fábulas, cancións, acertixos,
trabalinguas, retahílas, panxoliñas, refráns, adiviñas, xogos, etc.

http://pacomova.eresmas.net/
Nesta dirección podes atopar abundante material para traballar co
alumnado de Educación Infantil e Primaria. Dispón de numerosos contos,
cancións, vídeos educativos, fábulas, poesías, adiviñas, obras de
teatro…

http://www.monografias.com/
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Esta dirección nos
variada colección.
Mantén un bo nivel
conceptos máis alá

ofrece información sobre temas específicos nunha
É de obrigado coñecemento para o profesorado.
de información e axuda a interpretar algúns
da Pedagoxía e a Psicoloxía.

http://www.augustobriga.net/memoria/canciones_y_poemas.htm
Esta páxina ten numerosos exercizos para traballar co alumnado de
Educación Infantil e Primaria. Recomendamos a su visita, pola gran
cantidade de suxerencias e ideas que podes obter da misma.

www.educa.aragob.es/cprcalat/incanciones.htm
Este portal corresponde á Comunidad Aragonesa. Dispón de numerosos
exercizos prácticos para aplicar na escola.
A súa visita é necesaria para o profesorado
docencia de gran valor.

e ofrece un apoio á

http://crainsba.educa.aragon.es/infantil.htm
É un portal que ten enlaces moi interesantes. Dispón de aplicacións
abundantes para realizar no aula de Educación Primaria, sobre todo nos
dous primeiros ciclos da etapa

www.educastur.es/
Este portal pertence á Consellería de Educación e Ciencia de Asturias.
É moi interesante a súa visita, posto que dispón de temas moi útiles
para o noso labor docente.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/
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É o portal de Educación da Xunta de Andalucía. Preséntanos bos
traballos, de gran utilidade para o profesorado en xeral.

http://www.carm.es/
Este portal corresponde á Comunidade autónoma da Rexión de Murcia.
Achega moitos elementos de apoio á docencia.

http://www.lablaa.org/blaavirtual/ninos/trestambores/indice.htm
Dispón das letras de numerosas cancións infantís moi interesantes.
Tamén ten a posibilidade de escoitar estas cancións. Esta páxina pode
ser empregada polo alumnado, para aprender a cantar cancións.

http://www.edebedigital.com/home/
Esta páxina pertence á editorial edebé.
É unha páxina moi útil para o profesorado de Educación Primaria.
Dispón de varias seccións onde atopamos aplicacións de todo tipo para
o apoio á docencia.

http://www.primaria.profes.net/
Este portal pertence á editorial SM. Dispón de numerosa información
moi variada sobre multitude de asuntos relacionados coa docencia. É
necesaria a súa visita e mantela a man, posto que nos ofrecen
experiencias para aplicar co noso alumnado.
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http://www.primeraescuela.com/
É unha páxina interesante para sacar ideas básicas para o traballo co
noso alumnado de Educación Infantil e Primaria.
Ademais de presentarnos actividades sobre
máis actividades de gran contido didáctico.

animais

ofrécenos

moitas

http://www.educacioninicial.com/
É
unha
páxina
que
dispón
de
moitos
traballos
interesantes.
Preséntanos, tanto para a Educación Infantil como para a Educación
Primaria abundantes experiencias, proxectos, recursos didácticos?, de
varias áreas.

http://www.educacioninfantil.com/displayarticle126.html
Esta páxina presenta elementos que nos poden axudar no noso traballo
como docentes: saúde, riscos, alimentación, xogos, xoguetes, libros
para nenos e pais, riscos, alimentación.

http://www.guiainfantil.com/educacion/educacion.htm
Este portal ofrécenos información variada sobre moitos temas: avós,
accidentes, acoso escolar, alimentación?
Ademais móstranos moito material que podemos empregar no aula, co noso
alumnado.

http://www.educima.com/
É unha páxina que nos ofrece, entre outras cousas, multitude de
debuxos para colorear. Estes debuxos están organizados por unidades
temáticas o que os fai moi didácticos para o noso alumnado.

http://www.nichcy.org/spanish.htm
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NICHCY é o Centro Nacional de Diseminación de Información para Nenos
con Discapacidades. É unha páxina do Departamento de Educación dos
Estados Unidos. Dispón dunha información moi apreciable para pais e
profesores. Recolle as necesidades específicas de apoio educativo
mediante descricións sinxelas e con gran rigor para a súa aplicación.
Oriéntanos na educación temperá e na educación especial deste tipo de
nenos e nenas. Ofrécenos moitos campos de axuda e información, con
enlaces de gran interese para pais/nais e educadores/as.

http://www.psicopedagogia.com/

É un portal que proporciona información e recursos útiles, tanto para
profesionais do sector educativo, como para profesores, orientadores,
psicólogos e pedagogos, así como para pais e nais que desexan coñecer
máis acerca da educación dos seus fillos.

http://www.psicoactiva.com
Esta páxina é de gran utilidade, contén unha gran cantidade de artigos
sobre todo tipo de temas relacionados coa psicoloxía. Recomendámosche
que a visites.

http://www.psicopedagogia.com/
Nesta dirección de Internet atoparás numerosos artigos e enlaces de
gran interese para o labor educativo. Tamén dispón dun glosario
importante de termos. Recomendámosche que visites esta páxina e
seleccións aqueles contidos que consideres que poden serche de
utilidade

http://www.afandem.org/index.html
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Trátase do portal de AFANDEM: asociación de familias e amigos das
persoas
con
discapacidade
intelectual
de
Móstoles.
Dispón
de
información abundante e práctica sobre diferentes discapacidades
Intelectuais.
Infórmanos sobre a atención temperá e podemos informarnos sobre os
programas que levan a cabo que resultan moi interesantes

http://www.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/6.pdf
É un traballo sobre atraso mental. Fai unha análise sobre o atraso
mental e as necesidades educativas especiais do mesmo.

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/lectura.htm
Este portal é moi interesante para a realización de exercizos de
lectura comprensiva. Está organizado para todas as idades, desde os
nenos
de
Educación
Infantil
ata
os
maiores.
Dispón de numerosos exercizos interactivos que facilitan o traballo
autónomo para poder conseguir unha lectura comprensiva moi aceptable.
Merece a pena a súa visita.

http://www.rmm.cl/index_sub0.php?id_portal=154
É unha páxina de apoio á docencia realizada por Mario Sánchez Bustos
de Chile. Dispón dalgunhas fichas de traballo para a comprensión
lectora que poden ser de utilidade ou poden servirnos de modelo para
xestionar fichas similares adaptadas á realidade do noso alumnado.
Debemos entrar, unha vez que esteamos na páxina, no apartado:
destacados, que é o que contén esta información

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/
É unha páxina da Xunta de Andalucía.
Dispón de exercicios interactivos sobre comprensión lectora, para
nenos de Educación Infantil, que son moi interesantes.
Ofrécenos traballos sobre:
Ordenar as palabras dunha frase
Ordenar unha secuencia de frases
Responder a preguntas dunha lectura
Relacionar unha palabra co seu sinónimo
Relacionar unha palabra coa súa antónimo
Atopar unha palabra que non garda relación coas demais
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http://recursosoctavio.blogspot.com/
Esta paxina é totalmente interactiva e moi práctica. Os contidos
tratados
son
moi
amplos,
así
como
as
actividades.
Comprende:
Probas
básicas
de
matemática,
compresión
lectora,
ortografía, coñecemento do medio, entre outras. Ademais rexistrándoche
podes
acceder
a
moitos
tipos
de
exames.
O contido desta páxina debes exploralo, xa que pode ser utilizalo co
alumnado de distintos niveis.

http://es.geocities.com/ampilar/lecturacomp.htm#m1
Este portal comprende unha serie de elementos teóricos que axudan ao
profesorado a traballar a lectura compresiva co seu alumnado.
Pode ser utilizada esta páxina por alumnos maiores que desexen coñecer
os argumentos da lectura comprensiva.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/eltanque/lengua/lengua.html
Este sitio ofrécenos numerosos traballos sobre lectura comprensiva para
que realicen os alumnos e alumnas de Primaria.

http://www.orientared.com/index.php
Esta dirección é de gran utilidade para o noso labor educativo e de
orientación na escola. Debemos explorala con detemento e obter dela
unha información detallada. É interesante os detalles que podemos
obter sobre o plan de acción tutorial, entre outras cousas.

http://educacion.idoneos.com/index.php/355333
Esta dirección proporciónanos unha ampla información sobre orientación
e tutoría. Ofrécenos igualmente unha destacada información sobre
outros temas de educación, psicoloxía, pedagoxía, didáctica? que
convén observar, para quedarnos con aquilo que poida interesarnos para
os nosos traballos como profesores/as.É interesante a súa visita e
quedarnos con aquilo que consideremos necesario para o noso labor
docente.
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http://www3.gratisweb.com/alfonsoparedes/indice.htm
Esta páxina dispón de elementos de gran interese para o docente.
Ten aspectos de aplicación práctica sobre: creatividade.

http://homepage.mac.com/penagoscorzo/ensayos.html
Espazo dedicado á investigación, desenvolvemento e promoción da
creatividade. Contén breves escritos sobre creatividade e innovación.
Dispón de enlaces a sitios de interese. Contén tamén técnicas,
descrición
de
cursos,
bibliografía
e
información
xeral
sobre
creatividade e áreas relacionadas.

http://www.dislexia.com/articulos.html
Esta páxina dispón dunha interesante colección de artigos e
recomendacións sobre dislexia, de gran interese para os docentes.

http://www.afandem.org/index.html
Trátase do portal de AFANDEM: asociación de familias e amigos das
persoas
con
discapacidade
intelectual
de
Móstoles.
Dispón
de
información abundante e práctica sobre diferentes discapacidades
Intelectuais.
Infórmanos sobre a atención temperá e podemos informarnos sobre os
programas que levan a cabo que resultan moi interesantes.

http://www.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/6.pdf
É un traballo sobre atraso mental. Fai unha análise sobre o atraso
mental e as necesidades educativas especiais do mesmo.

http://www.sindromedown.net/
Este portal pertence á Federación Española de Institucións para a
Síndrome de Down. Nel pódese atopar destacada información sobre esta
síndrome e o xeito de traballar na escola con este tipo de nenos.

http://drromeu.net/pagina_n15.htm
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Nesta dirección obterás información sobre atraso mental.

http://www.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/6.pdf
Nesta páxina podemos ver un traballo interesante sobre atraso mental.
É aconsellable a súa visita, posto que nos mostra a metodoloxía que
aplicar para este tipo de alumnado.

http://w3.cnice.mec.es/recursos2/atencion_diversidad/index.htm
Este sitio pertence ao MEC, contén información variada sobre
diferentes aspectos atención á diversidade: Ed. Especial, logopedia,
interculturalidad, atención hospitalaria, orientación educativa.
Dispón ademais de interesantes conexións.
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