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Benvido a EXPLORA!Os eixes dos nosos proxectos Proxectos EXPLORA 2019

Non o podes perder! 

Propoñémosche aquí un percorrido 
rápido polos proxectos EXPLORA. 

Nun só golpe de vista poderás saber  
os materiais e características  
máis importantes dos proxectos, 
para que a túa decisión sexa 
moito máis fácil de tomar. 

Con EXPLORA queremos nenos máis 
motivados, competentes e felices.

Motivación 100 %
Chegarás aos contidos propios  
da etapa de Infantil a través  
do xogo, a experimentación,  
a planificación e a comunicación.

Liberdade para ti
Contarás con suxestións e propostas 
para que traballes cos proxectos  
paso a paso; pero son tan flexibles  
que poderás utilizalos como ti queiras.

Unha aula feliz
Os teus alumnos poderán adquirir  
as destrezas e ferramentas  
para ser máis competentes  
e, sobre todo, máis felices.

Gran variedade
Proxectos con temáticas 
retadoras e moi divertidas!

Para facilitar o teu pedido poñemos á túa disposición os códigos dos Proxectos EXPLORA.

EAN-13/ISBN Código Título

9788498546866 191850 GA- EMERGENCIAS 112 (NIVEL 1) EXPLORA 19

9788498546873 191851 GA- EMERGENCIAS 112 (NIVEL 2) EXPLORA 19

9788498546880 191852 GA- EMERGENCIAS 112 (NIVEL 3) EXPLORA 19

9788498546392 178471 GA- NIVEL 1. EXPLORA. TODOS AO COLE

9788498546408 178472 GA- NIVEL 1. EXPLORA. DESERTO Á VISTA

9788498546415 178473 GA- NIVEL 1. EXPLORA. NAS CAVERNAS. 3

9788498546422 178474 GA- NIVEL 2. EXPLORA. BENVIDO Á MIÑA CASA

9788498546439 178475 GA- NIVEL 2. EXPLORA. SELVA Á VISTA.

9788498546446 178476 GA-NIVEL 2. EXPLORA. QUE INVENTO. TERCER TRIM.

9788498546453 178477 GA- NIVEL 3. EXPLORA. AO OUTRO LADO DA RÚA

9788498546460 178478 GA- NIVEL 3. EXPLORA. POLO Á VISTA. 2

9788498546477 178479 NIVEL 3. EXPLORA. DE VACACIÓNS A MARTE

Investiguemos!

Empeza a aventura...

Preguntar,

aventurarse,

experimentar,

explorar...
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Os proxectos 
EXPLORA

Un libro de gran 
formato con contidos 
interesantes e fotografías 
sorprendentes que 
apoiará o traballo na aula.
Esperta a curiosidade 
dos teus alumnos!

Lámina de plástica, 
educación emocional, 
actividade colectiva, xogo 
cooperativo, ambientación 
e organización da aula.
Completa e amplía  
de maneira lúdica  
o traballo do proxecto!

Os materiais EXPLORA
Tan flexibles que poderás usalos 
comO ti queiras

Alumno

Cadernos do alumno Figuras precortadas Portafolios

Para clasificar e 
recompilar as evidencias 
de aprendizaxe do 
alumno. Correspóndense 
coas fases do proxecto.
Realiza un seguimento 
do desenvolvemento 
do neno e da súa 
aprendizaxe!

As láminas seguen a orde 
do desenvolvemento 
do proxecto.
Na guía encontrarás  
as indicacións necesarias 
para traballar con elas 
ao fío de cada fase ou de 
maneira independente. 
Úsaas segundo o 
teu criterio; non 
están numeradas!
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A SELVA RISEIRA
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OS PIRATAS PRECISAN A NOSA AXUDA PARA  
ATOPAR UN MAPA CON INFORMACIÓN DA 

PARA CUMPRIR ESTA MISIÓN, ANTES DO DÍA  

TEÑO QUE LEVAR Á CLASE FOTOGRAFÍAS, INFORMACIÓN OU NOTICIAS  

SOBRE A SELVA DO AMAZONAS.

GRAZAS, MARIÑEIROS! ASINADO:

ANIMAIS PLANTAS POBOS INDÍXENAS

Profesor

Guía Libro informativo Murais e figuras  
precortadas

• Mural da asemblea con 
figuras precortadas

• Mural de avaliación 
(autoavaliación 
colectiva e 
coavaliación)

• Figuras precortadas 
para organizar 
os equipos

Poderás usalos  
en distintos momentos 
do proxecto!

Con seccións 
claramente definidas:
• Desenvolvemento 

do proxecto
• Explotación  

das láminas
• Sesións, talleres 

e recunchos
• Actividades internivel
E suxestións de 
ambientación para 
a aula e o centro.
Clara, práctica e flexible!

Estas imaxes corresponden 
ao proxecto SELVA Á VISTA! 

Para as familias...
Dentro dos recursos interactivos para o alumno,  
as familias terán acceso a un vídeo, unha presentación  
e tres xogos interactivos relacionados co proxecto,  
para activar o coñecemento, centrar a atención  
e continuar traballando de forma máis lúdica. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

TODOS AO COLE BENVIDO Á 
MIÑA CASA

AO OUTRO 
LADO DA RÚA

DESERTO Á VISTA! SELVA Á VISTA! POLO Á VISTA!

NAS CAVERNAS QUE INVENTO! DE VACACIÓNS 
A MARTE

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

URXENCIAS 112 URXENCIAS 112 URXENCIAS 112

O universo Explora compónse de 9 proxectos  
máis 3 novidades de ciclo. Cada un deles achegará  
os teus alumnos, dunha forma lúdica e motivadora,  
a un dos eixes de contido propios da etapa de Infantil. 
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O contorno dixital de EXPLORA
Todos os recursos, fácil acceso!

Ao acceder ao contorno de Explora encontrarás ferramentas que che 
axudarán a traballar de forma transversal en todos os proxectos.

En cada proxecto…

Descubrimos as palabras
Para traballar a linguaxe oral 
e a grafomotricidade.

Aprendemos xuntos
Para usar na asemblea e coas 
estratexias de Aprender a 
pensar: mapa mental, diagrama 
de Venn e cronograma.

Xogamos coas mates
Para reforzar os contidos 
matemáticos de forma lúdica.

Caderno
Láminas en formato dixital para 
que poidas proxectar na aula con 
recursos interactivos asociados.

Recursos interactivos
Con carácter motivacional,  
como bits, presentacións, contos, 
cancións, experimentos… para 
apoiar o teu traballo na aula.

Recursos didácticos
Integran propostas e materiais  
para preparar a clase e avaliala 
(enfoque, guías de traballo, 
programación, etc.).

Diario de clase
Onde poderás subir materiais 
realizados polos teus alumnos 
para amosarlles ás familias.

Vivimos as emocións
Para traballar as emocións.


