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Inventas historias para que os teus alumnos se convertan  
nos seus protagonistas? 

Sabes facer a croqueta? 

Pensas que é importante prestarlles atención aos detalles?

Gústache probar distintos sabores de croquetas?

Estás de acordo con que as sorpresas son moi motivadoras? 

Es dos docentes que prefiren que os seus alumnos estean s 
entados sen moverse? 

Emociónaste coas sorpresas? 

Cres que a creatividade é importante? 

Divírtete traballar en equipo? 

Cando miras a alguén, pregúntaste que estará  
sucedendo na súa cabeza? 

Sabías que o 16 de xaneiro é o Día Internacional da Croqueta?

NONSÍ

Antes de ler  
a información que aparece 
nas páxinas seguintes, 
propoñémosche un  
sinxelo adestramento:

Responderas o que responderas, se tes este catálogo nas túas 
mans, é que alguén che elixiu para descubrir…



DE TAMBRE EDELVIVES
O NOVO INFANTIL

A primeira proposta educativa baseada en
ESTUDOS DA NEUROCIENCIA

alimenta a  
túa mente



 PODES  
  FACELA 
Á TU MA
NEIRA, CO
     QUE 
    QUEI 
     RAS

Croqueta  
é un proxecto  

flexible. Está organizado 
para que poidas 

traballalo de diversas 
maneiras e che quede 

tempo para desenvolver 
as túas propias ideas  

e actividades

É UN  
DELEITE  
DE  TRA
DICIÓN  E
 VANGAR
      DA

Croqueta  
é un proxecto que  

xunta o coñecemento  
da pedagoxía e  

a psicoloxía  
cos últimos avances  

da neurociencia

UNHA



Hayas respondido lo que 
hayas respondido, si tienes 
este catálogo en tus manos, 
es que alguien te ha elegido 
para… 

Hayas respondido lo que 
hayas respondido, si tienes 
este catálogo en tus manos, 
es que alguien te ha elegido 
para… 

  ABRE OS 
 SENTIDOS 
A UNHA EX
  PLOSIÓN 
   MULTI
   SENSO
      RIAL

Croqueta  
é un proxecto  

que ten recursos nunca 
vistos e propostas 

sorprendentes,  
divertidas e para todos  

os gustos

Croqueta  
é un proxecto para ti, 

profe de infantil, que es 
aberta e dinámica, que 
buscas cada día xerar 
experiencias únicas e 

irrepetibles  
na aula

  EMOCIONA
  A TODOS,   
  PORQUE 
    A TODOS 
   NOS GUS
      TAN



Apócema de outono

PRIMEIRO TRIMESTRE4 ANOS

infantil
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MENSAXE URXENTE

Director
AXENCIA MUNDIAL DE CAZAMISTERIOS

UNHA SERIE DE FEITOS MISTERIOSOS ESTÁN SUCEDENDO 

EN DISTINTOS LUGARES DO PLANETA. NECESITAMOS A VOSA AXUDA 

PARA RESOLVELOS. ANIMÁDESVOS A CONVERTERVOS EN ASISTENTES 

DE CAZAMISTERIOS E FORMAR PARTE DA NOSA AXENCIA?

NESTE SOBRE ATOPAREDES ALGUNHAS FERRAMENTAS 

ÚTILES PARA RESOLVER OS ENIGMAS. É MOI IMPORTANTE 

QUE POÑADES ATENCIÓN NOS DETALLES!

Asinado:

NOME:PEGADA DACTILAR:

CARNÉ DE ASISTENTE DE 

CAZAMISTERIOS

CADA RECURSO ESTÁ 
CHEO DE POSIBILIDADES 

SORPRENDENTES!

dispón dos materiais  
necesarios para traballar, durante todo o curso,  
de maneira sinxela, cómoda e adaptable

Todo o que necesitas para traballar todos os contidos curriculares 
da etapa desde unha nova perspectiva e xerando sorprendentes 
dinámicas de aprendizaxe.

DIARIO de

PRIMEIRO TRIMESTRE4

3 ANOS PRIMEIRO TRIMESTRE

   

 GRAN LIBRO
 O  

 GRAN LIBRO
   DOS CAZAMISTERIOS

OUTROS DETALLES

Este trimestre entramos nunha apaixonante aventura 
para descubrir pegadas de persoas, animais e plantas.  

Para esta misión, convertémonos en auténticos asistentes 
de cazamisterios.

C EP
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Boletín informativo de 
 

AS SÚAS HABILIDADES 
E TALENTOS

3 ANOS  PRIMEIRO TRIMESTRE3 ANOS

alimenta  
a túa 

mente

Diarios de creatividade

Libros-rol

Bolsiñas  
de creatividade  
e cerebro

Sobre sorpresa  
(inclúe lentes, lupa ou visor, 
mensaxe e acreditación)

Crebacabezas 
de personaxes

Carpetas trimestrais 

Unidades de aprendizaxe:  
cadernos de actividade

Marco para 
autorretratos

Scrapbook

Medalla de  
final de curso

Boletíns 
informativos
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LAS PARTES Y EL TODO

¿CÓMO FUNCIONAN  
TODAS LAS PARTES JUNTAS?

¿QUÉ CREES  
QUE PASARÍA SI 

FALTARA ESA PARTE?

LAS PARTES  
QUE CONOCES

EL TODO
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OBSERVO BEN O QUE VEXO
GUSTARÍAME SABER...

PENSO SOBRE O QUE VEXO
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OBSERVO, PENSO, GUSTARÍAME SABER...
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As aventuras  
e desventuras de 

Contos para o traballo  
da xestión emocional 
na aula

Petronila 
Pementón

infantil

O LIBRO VIAXEIRO DE

PETRONILA 
PEMENTÓN

infantil
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SÓ TES QUE 
SEGUIR LENDO! 

Lanternas  
de luz  
ultravioleta 

Murais das misións 

Murais de rutinas  
e destrezas  

de pensamento 

Láminas de números

Láminas de  
grafomotricidade

Propostas didácticas

croqueta.edelvives.es

Croqueta APP

Croqueta  
dixital

Tarxetas de  
información visual 

Contos para  
o corazón 

Libro viaxeiro

Peluche dos personaxes

Contedor  
de aula

PROPOSTA  
DIDÁCTICA
5 ANOS  PRIMEIRO TRIMESTRE



aprende
o cerebro

COMO
aborda a  

que é importante activar na escola para  
que os nosos alumnos  aprendan de maneira 
significativa e consoliden aprendizaxes.

neurociencia

CLA
VES6a través de



sorpresa

holístico

procesos 
cognitivos creatividade

movemento 
xestión 

emocional

SEGURO QUE CHE RESULTAN FAMILIARES



A neurociencia demostrou  
que EMPREGAMOS O 100%  

DO NOSO CEREBRO   
na realización de tarefas. 

Só  
utilizamos o 

do noso 
cerebro



CANNLE

Gústanche as sorpresas? 
Que sentes cando  
recibes unha? Quedan  
no teu recordo?  
Seguro que si!

As sorpresas predispoñen 
cara á aprendizaxe

Axudan a centrar a atención  
e serven para activar a motivación. 

Unha sorpresa asóciase  
a sensacións pracenteiras. 

Apréndese mellor cando  
nos sentimos ben. 

Polo tanto, é importante xerar situacións de sorpresa  
de forma recorrente na aula para activar ou manter a motivación  
e garantir que os nenos estean predispostos a gozar das  
experiencias que lles propoñemos.

•   Parte o chocolate en anacos e pono nun recipiente para microondas.  
Non vale comelo! Pídelle a un adulto que o funda no micro. Porano  
30 segundos. Logo, debe sacalo, remover e volver metelo outros  
5 segundos. Así ata que se derreta. Tede paciencia ou se queimará! 

•   Noutro recipiente, pon a manteiga e que o adulto engada o chocolate 
fundido, e o removedes ata que pareza unha crema. Entón, engade  
a fariña sen deixar de bater e pono no microondas un minuto a máxima 
potencia. Sacádeo, removede e volvede metelo outro minuto. 

•   Agora, engadide o leite. Batede cunhas varas e de novo ao microondas 
durante un minuto. Repetide este paso ata que espese. Xa estará lista! 

•   Pídelle ao adulto que verta a masa nun recipiente plano e o tape  
cun papel transparente. Hai que esperar a que arrefríe. 

•   Mans á masa! Forma as croquetas e pásaas primeiro por ovo  
batido e logo por unha mestura de pan relado e galleta  
triturada. Ollo! Se o fas varias veces, romperán  
menos ao fritilas. 

•   Á tixola! Pídelle ao adulto que as frita  
en aceite abundante cando estea moi quente.  
Afástate por se salpica! Podes decoralas  
con coco relado.

Mira este vídeo. Sorprenderate

•  1 barra de 200g 
de chocolate 
negro (para 
fundir)

•  2 culleradas  
de manteiga

•  5 culleradas de fariña
•  2 vasos de leite
•  3 ovos
•  2 vasos de pan relado
•  1 vaso de galletas 

trituradas (tipo María)
•  aceite

¡Tomaaa!  
Croquetas  
de chocolate

INGREDIENTES

AS EXPERIENCIAS DEBEN SER

MULTISENSORIAIS

ELABORACIÓN

alimenta a 
túa mente



A SORPRESA ALIMENTA A ATENCIÓN
Croqueta permíteche xerar situacións de sorpresa na aula

Le 
atentamente 
a mensaxe 

inicial! 

Chegaches 
ao sobre 
sorpresa! 

CONFIDENCIAL

SÓ
PARA TI

3 ANOS · PRIMEIRO TRIMESTRE
TA M B R E 

E D E LV I V E S

ESTE SOBRE SÓ DEBE SER ABERTO 
CANDO O DOCENTE O INDIQUE.

EXPECTACIÓN MÁXIMA

Crea 
expectación 

nos teus 
alumnos! 

Unha caixa de experiencias para o alumno

SORPRESA

Unha por 
trimestre

Descubre o 
teu personaxe, 

destroquela  
e móntao



As unidades de aprendizaxe conteñen recursos incribles.

1

POCIÓN CURATIVA

BÁGOAS DE RA

POS DE 
VAGALUME

MOCOS  
DE TROL

Descarta 
información 

falsa e avanza 
nos desafíos

O uso de tinta invisible 
que nos permite descubrir 
obxectos ou mensaxes 
ocultas empregando a 
lanterna de luz ultravioleta.

A lupa, o visor ou as lentes son 
ferramentas que encontramos 
nos sobres sorpresa, que 
permiten «facer desaparecer» 
elementos para desbotar pistas 
ou informacións falsas.

Efectos máxicos e sorprendentes nunca vistos na túa aula

 Lanternas  
de luz ultravioleta 

incluídas no  
material de aula



MISIÓN DE RESOLUCIÓN

Os nenos axudan a alguén que ten  
un problema. Deben resolver desafíos  
a través da dedución. Cada desafío  
é independente.

MISIÓN DE PLANIFICACIÓN

Axudan a outra persoa tendo que planificar 
tarefas para chegar a un fin. Os desafíos están 
relacionados entre si para completar a misión.

MISIÓN DE ASUNCIÓN DE ROL

Deben resolver a misión en primeira persoa  
a través dunha produción. Cada desafío  
é independente, pero sumativo de cara á misión.

GAMIFICA SE CHE APETECE: ESTAMOS PREPARADOS

As unidades de aprendizaxe son misións desafiantes, en que se invita aos alumnos  
a ser protagonistas desempeñando distintos roles e deben resolvelas utilizando  
os contidos curriculares.

As misións Croqueta son:

Desafía e adestra os teus alumnos a través das misións Croqueta

O misterio das pegadas

PRIMEIRO TRIMESTRE3 ANOS

Cada misión 
componse  

de 3 desafíos. 
Resólveos!  



anos

anos

Queres coñecer os títulos destas aventuras e o tipo de misión que se presenta? 

Unha aventura en cada trimestre 

O misterio das pegadas
Estrañas pegadas relacionadas con animais, 
plantas e persoas van aparecendo  
no colexio.

MISIÓN DE RESOLUCIÓN

Apócema de outono
Unha viaxe extraordinaria levaranos a coñecer 
diversas paisaxes, climas, animais e plantas  
do mundo, coas súas tradicións, costumes  
e características propias.

MISIÓN DE PLANIFICACIÓN

Enigma animal 
Un reto e o planeta en perigo farán que 
exploremos a fondo o mar, a terra e o aire,  
cos seus animais, plantas e os transportes  
que se desprazan por eses medios.

MISIÓN DE RESOLUCIÓN

Un despiste de arte 
Ser un buscador de arte levaranos a explorar 
esculturas, pinturas e antigüidades. Así 
coñeceremos materiais, estilos e profesionais 
relacionados coa arte.

MISIÓN DE ASUNCIÓN DE ROL

Intriga no museo
Unhas misteriosas desaparicións axudaranos  
a coñecer a fondo un museo, os profesionais  
que traballan nel e as súas tarefas, e así descubrir 
unha civilización, estilos artísticos e algo de artes 
decorativas.

MISIÓN DE RESOLUCIÓN

Croqueta producións
A sétima arte é apaixonante e ensínanos  
a construír historias e a gozar das imaxes e do son.  
A planificación dunha película ábrenos un mundo  
de profesións relacionadas coa cultura, os traballos 
manuais, a tecnoloxía e moito máis.

MISIÓN DE PLANIFICACIÓN

A máquina incompleta
A auga é un ben escaso e o seu coidado é 
importante. Terminar unha máquina para coidar  
a auga e evitar a súa contaminación poranos  
en contacto coa ciencia e coa natureza.

MISIÓN DE PLANIFICACIÓN

A cápsula do tempo
Os inventos proporciónannos confort e axudáronnos 
a progresar como sociedade. Obxectos cotiáns, 
máquinas simples e complexas e ata Internet teñen 
unha inventora ou inventor. Coñecelos e seleccionalos  
é unha ardua, pero apaixonante tarefa.

MISIÓN DE ASUNCIÓN DE ROL

Misión interestelar
O misterioso universo atráenos a todos. E se  
a misión é explorar desde a Vía Láctea ata  
a Lúa, pasando por buracos negros, asteroides, 
constelacións, o Sol, os planetas e a Terra,  
a diversión está asegurada.

MISIÓN DE ASUNCIÓN DE ROL

PRIMEIRO  TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO  TRIMESTRE

anos

Le con  
atención  

e descubre os 
extracurriculares 

de cada misión



A neurociencia constatou  
que, AO XOGAR, O CEREBRO LIBERA 

DOPAMINA que fai que a incerteza asociada  
ao xogo nos motive. O neno proba, explora  

e asume con normalidade o erro, o que  
lle permite mellorar e iso constitúe  

unha gran recompensa.

O XOGO 
ten un 
PAPEL  

FUNDAMENTAL
no desenvolvemento  
integral dos  
           nenos

VERDADEIRO



CANNLE

   Hai que deixar que os nenos exploren  
todas as súas posibilidades  
e acompañalos no camiño.

   É importante que «xurda» a súa singularidade  
e que se sintan orgullosos das súas producións.

Os cerebros dos teus alumnos son distintos, polo que o seu  
proceso creativo tamén o é. Non valores só o resultado  
se é perfecto, ten en conta a orixinalidade, a elaboración,  
a flexibilidade e a fluidez.

Gústache facer 
croquetas? Sáenche 
sempre igual? Cada 
vez que as fas, usas os 
mesmos ingredientes? 
Anímate a variar!

A creatividade adéstrase

•  3 cuncas de fariña
•  1 cunca de sal fino 

(canto máis fino, 
mellor)

•  1 cunca de auga
•  2-5 culleradas  

de aceite
•  colorante alimentario

Croqueta de 
plastilina de cores

Raúl Bermejo e a creatividade

•  Pon todo xunto nun molde, empezando con dúas culleradas  
de aceite e amasar. 

•  Se a masa está dura engade pouco a pouco aceite, mesturando moi ben.

•  Se te pasas de aceite, absórbeo cun pano de papel.

•  Para colorear a masa, aplica gotiñas de colorante alimentario  
e volve amasar ata que colla cor.

Listo! Agora... a facer croquetas!

Despois, garda a túa plastilina nun recipiente  
ben pechado para que che dure máis.

O TALENTO SEN PRÁCTICA 

NON SE DESENVOLVE

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

alimenta a 
túa mente



DIARIO de

PRIMEIRO

Todas as propostas que se encontran  
neste diario de creatividade inciden no  
papel activo e creativo dos nenos  
a través do humor, a música, o movemento e 
a estimulación da imaxinación  
e a curiosidade.

Croqueta proponche adestrar a creatividade a través  
dun material específico. Queres coñecelo?

O diario vai acompañado dunha bolsiña 
de creatividade e cerebro con suxestivos 

materiais que permiten experimentar  
e, sobre todo, crear, crear, crear…

Ollos móbiles, 
limpapipas, 
pompóns, 

plumas, pinturas, 
fluorescentes...

O NOSO CEREBRO NECESITA 
A ARTE. É IMPRESCINDIBLE 
PARA O DESENVOLVEMENTO 

SENSORIAL, MOTOR, COGNITIVO E EMOCIONAL

CREATIVIDADE

Todo o que necesitas para traballar a creatividade na túa aula

A  
creatividade é  

unha ferramenta  
para resolver 

problemas 



O adestramento da creatividade facémolo a través destas fases: 

O IMPORTANTE  É SER ORIXINAL,  NON PERFECTO

SUAVES SENSACIÓNS

9

SEMENTES MÁXICAS

10

QUE ME COME!

1 1

VAI FRÍO OU CALOR?

12

Experimentación libre con materiais 
diversos.

Xogar coa alumnos a xerar ideas 
dándolles tan só un primeiro  
punto de aopio.

Suxestións de traballo baseadas nos 
materiais da bolsiña de creatividade e 
cerebro, con indicacións un pouco máis 
pautadas, pero buscando produtos 
distintos, singulares.

Propostas abertas que permiten  
ir un paso máis alá do feito. 
Metacognición.

ESTE DIARIO  
É PARA...

 1 RELAXARTE

 2 EXPRESAR OS TEUS SENTIMENTOS

 3 MOSTRAR AS TÚAS EMOCIÓNS AO MUNDO

 4 COMEZAR UNHA AVENTURA

 5 GOZAR APRENDENDO

 6 TODO O QUE FAGAS NESTE DIARIO ESTÁ BEN

 7 DESENVOLVER A TÚA IMAXINACIÓN

 8 APRENDER A COIDAR CADA DETALLE

 9 MERGULLARTE NUN MUNDO MÁXICO

 10 EXPLORAR NOVAS POSIBILIDADES

PRESENTACIÓN IDEAS PRODUCIÓN REFLEXIÓN



X
ES

TI
Ó

N
 

AS NEURONAS SI SE REXENERAN.  
As investigacións comprobaron  

que a neuroxénese continúa ao longo  
de toda a vida.

NON
As neuronas 

teñen a posibilidade  
de rexenerarse



CANNLE

   Todas as emocións cumpren o seu papel polo que  
sería un erro clasificalas en positivas ou negativas.

   O importante é coñecelas, aprender a xestionalas  
e ter control sobre elas.

As emocións tamén nos abren a porta da comprensión  
do outro e permítennos traballar as habilidades sociais. 
A socialización é fundamental xa que está comprobado  
que se aprende mellor con outros.

Cantas veces se che  
cortou a respiración  
de alegría? Ou contaches  
ata 10 para non explotar? 

«É esencial coñecer o mundo  
das emocións para captar  
a esencia do ensino». Francisco Mora • clima apropiado

• praia de area
• mar
• crema solar

Croquetas de area 
Iuhuuu!

Carmen Llopis e a xestión emocional

Temos que esperar a que chegue o bo tempo e estar na praia,  
pero con estes dous detalles xa tes todo para... rebozarte e converterte 
nunha riquísima croqueta!

• Métete na auga e dáte unha boa chapuzadura. Xa estás empapado?

• Sae á area, senta, déitate e... rodaaa!

OS DEMAIS ACÉNDENNOS AS

NEURONAS ESPELLO

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

alimenta a 
túa mente



Integrar a información. Senten 
que van resolvendo cada  
desafío, lámina a lámina.  
Atención máxima. Memoria.

Resolver as misións con autonomía  
e responsabilidade. Alumnos activos 
na aprendizaxe. 

Os logros chegan pouco 
a pouco. Reactivación da 
motivación. Entusiasmo. 
Sentimento de grupo.

Activar a motivación  
e a curiosidade coa  

apertura do sobre sorpresa.

Criterios de logro claros. 
Recoñécese o esforzo  
e o progreso. Éxito grupal.

Captar a atención a través  
da carpeta: mensaxe inicial  

e troquel do personaxe.

Propoñer os desafíos  
de forma gradual.  

Expectativas positivas.

Croqueta proponche entrar directamente  
na amígdala cerebral (non a da gorxa!)

Mantén a curiosidade con esta proposta de dinámica de clase

XESTIÓN EMOCIONAL

1
2

3

4

5
6

7QUE NOS 
ESPERA?

ISTO 
INTERÉSAME! 

ACEPTO  
A MISIÓN!

SON  
O PROTA!

PROGRESO!

ISTO  
PAGA  

A PENA!

LOGRÁMOLO!



anos

anos

anos Asistentes de cazamisterios 
A maior axencia de cazamisterios necesita 
axuda. Non dan abasto!

Aprendices de apócemas 
Un gnomo está en apuros e, con el, a saúde  
dos animais do bosque. 

Aprendices de protector 
O planeta necesita axuda e unha sociedade 
encargarase de recrutar os mellores protectores.

Buscadores de arte
Unha exposición está incompleta  
e a inauguración periga!

Axudantes de detectives 
Nun museo están ocorrendo estrañas 
desaparicións. É necesario investigar!

Asistentes de rodaxe 
Unha directora novel ten unha grande idea para  
unha película. Necesita axuda para producila!

Axudantes de científico 
Unha científica preocupada pola auga está  
a punto de terminar unha máquina para coidala. 
Pero lle faltan datos importantes!

Buscadores de inventos 
A NASA quere enviar unha cápsula  
do tempo con grandes inventos.  
Somos os elixidos para a selección!

Exploradores do espazo 
Un certame do espazo espéranos.  
Hai que demostrar todo o que sabemos!

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

Nesta dinámica, cobrarán relevancia os roles que os nenos terán nas diferentes misións e o traballo  
coas narrativas que articularán, de forma lúdica, a relación cos distintos contidos curriculares.

Os roles e as narrativas na misións

En que se 
converterán os 
teus alumnos 

cada trimestre?



As aventuras  
e desventuras de 

Contos para o traballo  
da xestión emocional 
na aula

Petronila 
Pementón

infantil

Dialoga cos teus alumnos  
sobre cada un dos finais 
propostos, xera o debate,  
creade outros posibles finais, 
elixide un final consensuado  
entre todos.

Historias que parten de situacións cotiás en que se poñen en xogo distintas 
emocións. O novidoso é que presentan dous posibles finais, que recollen dúas 
estratexias de xestión emocional fronte a unha mesma situación de partida. 
Unha estratexia é intrapersoal e a outra interpersoal.

Todas as emocións teñen unha función. É importante aprender a xestionalas

A versión dixital permitirache 
crear novos finais  
cos teus alumnos.

Croqueta propoñe historias para o traballo da xestión emocional na aula
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Dous posibles  
finais:  

intrapersoal  
e interpersoal

Final 1 Cantar todos xuntosFINAL 1 Final 2 Cantar ti e mais euFINAL 2 



anos

anos

anos

Petronila Pimentón 5 anosCasimira Canelón 3 anos Benito Bechamel 4 anos

PRIMEIRO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCEIRO TRIMESTRE

alegría tristeza

envexa satisfacción

vergonza admiración

sorpresa enfado

ira

culpa

seguridade

optimismo

curiosidade medo

asco gratitude

serenidade celos

Aínda que sabemos que  
nos contos aparecen  
moitas emocións e non  
só unha, a idea é que o 
foco do traballo de xestión 
emocional se centre  
nunha emoción por conto.

As historias de cada idade 
están protagonizadas  
por un personaxe diferente.

PERSO 
NAXES

OS NOSOS

Cada  
conto,  
unha  

emoción

Eu son  
CASI

Eu 
BENI

E eu 
NILA



A neurociencia comprobou que  
O CEREBRO FUNCIONA COMO UN TODO, 

 É HOLÍSTICO. Non hai persoas máis creativas  
porque o seu hemisferio dereito é máis activo  

ou outras máis lóxicas porque  
domina o seu hemisferio esquerdo.

INDEPENDENTE

Os  
hemisferios 

cerebrais  
funcionan de forma 



CANNLE

   Aínda que hai funcións que se realizan con máis intensidade  
nun hemisferio cerebral ca no outro, o cerebro funciona  
de forma integral.

   O corpo caloso encárgase de comunicar os hemisferios  
cerebrais.

   Traballar de forma holística proporciona unha importante vantaxe  
no proceso de aprendizaxe xa que xera rutas neurais adicionais.

Por iso, é importante deseñar prácticas que teñan en conta esta 
característica do cerebro mediante a incorporación de experiencias  
de aprendizaxe que xunten o cognitivo, o emocional y o psicomotor.

Que ocorre cando tes  
que resolver un problema? 
Organizas o que sabes e o  
que necesitas saber? Empregas 
todas as túas habilidades e 
coñecementos? A que si!

O cerebro traballa de maneira global  
e integrada, non fragmentada.

• 1 boa ladeira en costa

A facer  
    a croqueta! 

Sabes facer a croqueta?

• Busca unha boa ladeira en costa, dá igual que sexa de herba ou de area.

•  Sube ao alto.

•  Déitate cos brazos en cruz.

•  E agora, déixate levar costa abaixo e... a rodar!

•  Volve subir e... volta empezar!

FACER A CROQUETA AXUDA AO

DESENVOLVEMENTO DO 
CORPO CALOSO

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

alimenta a 
túa mente



INTERCONEXIÓN 
E GLOBALIDADE

Pero non só os materiais están  
interconectados, senón que tamén  
se traballan de maneira global  
as áreas de coñecemento.

Todos os materiais 
de Croqueta están 
interconectados,  
xa que así funciona  
o cerebro ante calquera 
tarefa que desenvolver 

HOLÍSTICO

Enigma animal

PRIMEIRO TRIMESTRE5 ANOS

   

 GRAN LIBRO
 O  

 GRAN LIBRO
   DOS PROTECTORES

EXPLORA OS ENIGMAS DO 
REINO ANIMAL E DESCUBRE, PINTA, 

ESCRIBE, PENSA...

Onde vive o peixe pallaso? Que animal elabora mel?

Sabías que algúns animais 
expulsan tinta para 

defenderse?

Quen constrúe 
o seu tobo no río?

5 ANOS PRIMEIRO TRIMESTRE

   

 GRAN LIBRO
 O  

 GRAN LIBRO
   DOS PROTECTORES
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Lanternas  
de luz  

ultravioleta 

Tarxetas  
do mural

Tarxetas de 
información 

visual 

Láminas de 
números

Láminas de 
grafomotricidade

Murais das 
misións

Sobre  
sorpresa 

Libros-rol

DOCENTE

AULA

ALUMNO

Unidades de aprendizaxe



OUTROS DETALLES

Este trimestre aceptamos unha misión: buscar tres animais 
no mar, o aire e a terra para formar parte da Sociedade Protectora 
do Planeta. 

Para iso, convertémonos en auténticos aprendices 
de protectores.

C EP
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Boletín informativo de 
 

AS SÚAS HABILIDADES 
E TALENTOS

5 ANOS  PRIMEIRO TRIMESTRE5 ANOS

alimenta  
a túa 

mente

DIARIO de

PRIMEIRO TRIMESTRE5

OBSERVO BEN O QUE VEXO
GUSTARÍAME SABER...

PENSO SOBRE O QUE VEXO

© GELV

OBSERVO, PENSO, GUSTARÍAME SABER...

As aventuras  
e desventuras de 

Contos para o traballo  
da xestión emocional 
na aula

Petronila 
Pementón

infantil

O LIBRO VIAXEIRO DE

PETRONILA 
PEMENTÓN

infantil

Diarios de creatividade

Peluche dos 
personaxes

Murais  
de rutinas  
e destrezas de 
pensamento

Propostas 
didácticas

Croqueta dixital

CroquetAPP

croqueta.edelvives.es

Contos para  
o corazón

Libro 
viaxeiro

Bolsiñas de 
creatividade 
e cerebro

Boletíns  
informativos

PROPOSTA  
DIDÁCTICA
5 ANOS  PRIMEIRO TRIMESTRE



A neurociencia demostrou que a 
actividade física mellora os sistemas 
cardiovascular e inmunolóxico, o que 

REPERCUTE NA MOTIVACIÓN  
E NO ÁNIMO. Ademais, é capaz  

de modificar o ámbito químico e 
neuronal, o que favorece a aprendizaxe.

en CORPO 

MENTE
sa

san

VERDADEIRO



   O movemento e o xogo son os máis natural para os nenos.  
É a forma que teñen de «aprehender» o mundo.

   A actividade física aumenta e favorece a aprendizaxe porque  
co exercicio se liberan substancias como a dopamina.

A neurociencia demostrou que existe unha estreita relación  
entre o desenvolvemento perceptivo-motriz, a maduración do 
sistema nervioso e a aprendizaxe, sendo fundamentais para  
o neurodesenvolvemento da persoa tanto a motricidade coma a 
percepción sensorial.

                Nunca sentiches a  
necesidade de levantarte e 
andar para pensar? Sabías  
que había filósofos na 
Antigüidade que camiñaban  
      mentres daban clase?

Hai que moverse, a actividade física  
é imprescindible 

•  1 móbil
•  App para ler códigos QR
•  código QR da Canle Croqueta  

desta páxina
•  moito garbo e se non…  

moitas ganas!

Baila con nós...  
e con Croqueta!

Baila con nós... e con Croqueta!

SÓ DEBEN MOVERSE NA HORA DE 

PSICOMOTRICIDADE

OS NENOS NON SÓ

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

•  Colle o teu móbil e escanea o código QR da Canle Croqueta  
desta páxina.

•  Preparado para moverte ao ritmo de Croqueta?

•  1, 2, 3... Que empece a música e que o ritmo non pare!

Fai a croqueta, fai a croqueta, pola moqueta ou en calquera lugar...  
Canta e baila ao ritmo  
de Croqueta!

alimenta a 
túa mente

CANNLE



QUEN VOA?

8

MANDALA MARIÑO 

10

CALA, CALA, LURA

7

ANÍMATE A  FACER TODOS  OS DÍAS ALGO DE MOVEMENTO  COS NENOS

O diario de creatividade trae moitas propostas de baile e movemento 
para antes ou despois do traballo creativo.

Audicións con coreografías 
suxeridas. Os alumnos  
gozarán de músicas do  
mundo e de diversos estilos 
musicais como jazz, swing, 
rock...

Sons relaxantes para  
realizar algunhas actividades 
de reflexión.

Cancións creadas 
especialmente para traballar a 
memoria, a atención  
e as praxias. 

Baile e psicomotricidade

Croqueta proponte diferentes momentos  
para que os alumnos «movan o esqueleto»

MOVEMENTO



MENTE SA  EN CORPO SAN

Programa 
trimestralizado 

en cada 
proposta 
didáctica

Sesións  
curtas nos 

desenvolvementos 
didácticos 

A proposta didáctica estrutúrase a través de dúas vías:  
unha sesión neuromotriz, onde se presenta un traballo dirixido, 
que pode ser levado a cabo na propia aula e recoméndase realizar 
a diario, e unha sesión de psicomotricidade relacional, que debe 
levarse a cabo na sala de psicomotricidade.

Desenvolve a atención e a comprensión cognitiva e 
emocional, e intensifica tamén a coordinación  
e a conciencia corporal, ao tempo que mellora as 
habilidades e a conciencia interpersoal.

Expresión corporal e psicomotriz Mindfulness



O noso cerebro posúe a capacidade de cambiar,  
é o que se denomina «PLASTICIDADE NEURONAL». 
Aprendemos durante toda a vida, o cal non significa  
que non sexa certo que os nenos son especialmente  
sensibles á aprendizaxe en determinados períodos.

PR
O

CE
SO

S

Se non se adquiren 

nos períodos que lles 
corresponde,  

xa non é posible adquirilos. 

NUCA MÁIS

Hai períodos críticos
para as aprendizaxes



CANNLE

   O alumnado de hoxe necesita adquirir e adestrarse en 
habilidades, capacidades e destrezas para chegar a ser 
competentes no mundo que lles tocará vivir. 

   Debemos ensinarlles a procesar ben a información, a traballar 
cos datos en memoria e a ter flexibilidade cognitiva,  
que lles permitirá adaptarse rapidamente aos cambios. 

Poñer o foco nos procesos cognitivos permítenos  
centrarnos en

Que é o que mellor fas?  
Que fas cando tes que  
cambiar rapidamente  
de plans?

Adestrar atención, memoria, praxias, 
procesamento da información,  
da linguaxe e das emocións é  
moi importante

•  50 g de manteiga
•  100 g de fariña
•  1 l de leite
•  sal

Ummm  
á rica croqueta!

•  500 g de polo esmiuzado
•  2 ovos
•  pan relado
•  aceite de oliva

Chema Lázaro e os procesos cognitivos

•  Pídelle a un adulto que derreta a manteiga nunha tixola a lume lento.

•  Engade a fariña e un pouco de sal e remove sen parar cunha culler  
de madeira. En canto a fariña se toste un pouco, botade o leite pouco a pouco  
(sen deixar de remover!). Aproveitade para falar das vosas cousas,  
tendes quince minutos.

•  Cando a bechamel estea espesa, engádese o polo e déixase cocer uns minutos.

•  Pídelle ao adulto que verta a masa nun recipiente plano e o tape cun trapo.

•  Cando a masa estea fría, forma as croquetas. Logo, pásaas por ovo batido  
e pan relado. Móllate as mans con auga fría e a masa pegarase menos.

•  Poñede abundante aceite nunha tixola e cando estea moi quente que o adulto  
as frita. Mentres, pensa  
como decoralas.

CAPACIDADES E DESTREZAS
HABILIDADES, 

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

alimenta a 
túa mente
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ACTIVACIÓN

PraxiasProc. matemático
Proc. socioemocional

Procesamento  
de información
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Preparámonos!

Memoria

Funciones ejecutivas

Atención• Pica onde se indica e descobre en que lugar 
se atopan as pingas máxicas.

• Coloca o adhesivo do número 1 ao lado 
de Escocia no teu mapa.

• Sabedes algo deste lugar? Imaxinádesvos 
como é? Conversamos entre todos.

O gnomo dinos que temos 
que atopar as pingas máxicas. 
En que lugar poderemos buscar?

4

Hai que ir  
colleitando pistas!  
Que nos din?

Procesamento  
a tope! 

Volvamos atrás!  
Que nos atoparamos 
antes? Pon a túa 

memoria  
a traballar!

Aquí non  
encontramos nada. 
Que podemos facer 
agora? 

Hai que buscar 
outros camiños, 

flexibilidade 
cognitiva!

ACTIVACIÓN

PraxiasProc. matemático
Proc. socioemocional

Procesamento  
de información
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Preparámonos!

Memoria

Funciones ejecutivas

Atención• Pica onde se indica e descobre en que lugar 
se atopan as pingas máxicas.

• Coloca o adhesivo do número 1 ao lado 
de Escocia no teu mapa.

• Sabedes algo deste lugar? Imaxinádesvos 
como é? Conversamos entre todos.

O gnomo dinos que temos 
que atopar as pingas máxicas. 
En que lugar poderemos buscar?

4

Observa o estado  
do Neurómetro  

cada vez que realices 
algunha actividade 

cos alumnos. 
Sorprenderaste! 

Croqueta permíteche traballar todos os procesos cognitivos integrados  
nas actividades que realizas na aula e dáche información sobre eles 

Láminas da unidade de aprendizaxe Neurómetro 

PROCESOS COGNITIVOS 

Croqueta creou os Neurómetros, un sistema gráfico  
que reflicte a porcentaxe en que se traballaron  
os procesos cognitivos. Para facelo, relaciona os  
contidos, as actividades realizadas e os procedementos.

Atópaos en:

  Reversos das láminas de aprendizaxe

  Reversos do diario de creatividade

  Boletín de avaliación 

  En todos os desenvolvementos das propostas didácticas 



O feedback é crucial para o cerebro. Incide na  
motivación e na autorregulación emocional.  
Fai conscientes aos nenos da súa propia aprendizaxe.

Por iso, Croqueta proponche, nas láminas de traballo, 
actividades que buscan que eles expresen o que fixeron 
ou realicen reflexións.

É fundamental falar para consolidar a aprendizaxe

QUEREMOS  O TEU FEEDBACK

ROL
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Procesamento  
de información

Preparámonos!

Proc. matemático
Proc. socioemocional

Praxias

Memoria

Funcións executivas

Atención• Desprende os troqueis das pezas especiais 
de protector e pégaas onde corresponde.

• Completa a silueta debuxándote.

• Conversamos sobre como debe cambiar 
o traxe especial para ir ao mar.

Todo protector necesita un traxe 
cómodo que se adapte a todos 
os hábitats do planeta: 
auga, aire e terra.

TI ELIXES COMO SE EXPRESAN!

•  UN EXPLICA AO GRAN GRUPO

•  EN PARELLAS

•  EN PEQUENOS GRUPOS

FORMULAR 
HIPÓTESES

FACER  
VISIBLE O 

PENSAMENTO 
CREATIVO 

REFLEXIONAR 
SOBRE O 

TRABALLO 
REALIZADO

ROL
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Procesamento  
de información

Preparámonos!

Proc. matemático
Proc. socioemocional

Praxias

Memoria

Funcións executivas

Atención• Desprende os troqueis das pezas especiais 
de protector e pégaas onde corresponde.

• Completa a silueta debuxándote.

• Conversamos sobre como debe cambiar 
o traxe especial para ir ao mar.

Todo protector necesita un traxe 
cómodo que se adapte a todos 
os hábitats do planeta: 
auga, aire e terra.

EXPLICAR 
IDEAS



A proposta dixital afonda no traballo cos procesos cognitivos.

SENTES CURIOSIDADE POR SABER COMO  

É O MUNDO DIXITAL DE CROQUETA?  

SIGUE LENDO! 

Novidosas propostas dixitais

Xoga cos alumnos e traballa desde a  
versión dixital combinando os contidos  
con ferramentas de gamificación.

CroquetAPP

Todos os materiais do proxecto  
para que poidas empregalos desde o 
ordenador, o EDI ou a tableta. 

Croqueta dixital



• Para o alumno

• Para a aula

• Para o docente

• Dixitais 

ESPECIAIS PARA

SUPER HIPER MEGA MENTES ; )



PASAPORTE
ESPACIAL

T A M B R E  E D E L V I V E S

Contén:

   Mensaxe: É o pistoletazo de saída para a misión que se  
propón nas unidades de aprendizaxe.

   Ferramentas: Algúns sobres teñen unha lupa, outros un visor  
e outros unhas lentes. Que che tocará? ¡Expectación!

   Elemento para o rol: En cada misión proposta os nenos terán 
roles distintos. Para que se «sintan» dentro do seu papel ás veces 
terán un carné, unha acreditación, un pasaporte, un mapa…

NOME:

PEGADA DACTILAR:

CARNÉ DE ASISTENTE DE CAZAMISTERIOS

MOI IMPORTANTE  

SÓ SE DEBE ABRIR 

CANDO SE VAIA  

INICIAR A MISIÓN 

MATERIAIS PARA  
O ALUMNO

MENSAXE URXENTE

Director
AXENCIA MUNDIAL DE CAZAMISTERIOS

UNHA SERIE DE FEITOS MISTERIOSOS ESTÁN SUCEDENDO 

EN DISTINTOS LUGARES DO PLANETA. NECESITAMOS A VOSA AXUDA 

PARA RESOLVELOS. ANIMÁDESVOS A CONVERTERVOS EN ASISTENTES 

DE CAZAMISTERIOS E FORMAR PARTE DA NOSA AXENCIA?

NESTE SOBRE ATOPAREDES ALGUNHAS FERRAMENTAS 

ÚTILES PARA RESOLVER OS ENIGMAS. É MOI IMPORTANTE 

QUE POÑADES ATENCIÓN NOS DETALLES!

Asinado:

UNHA CARPETA POR TRIMESTRE 

Sobre sorpresa

Os  
descubrimentos  
e as sorpresas  

están  
garantidos



EXAMINA AS TÚAS 

PISTAS

Identifica o que te axuda 

a resolver o misterio!

20

Sinala o principal 

sospeitoso.

21

3 ANOS PRIMEIRO TRIMESTRE

   

 GRAN LIBRO
 O  

 GRAN LIBRO
   DOS CAZAMISTERIOS

É a porta de entrada á emocionante historia  
que fai de fío condutor do caderno de actividade,  
onde usarás as ferramentas para descubrir  
o que está oculto ou «facer desaparecer» o incorrecto.

Este libro está relacionado co papel que os nenos asumen  
en cada misión: aprendices, buscadores, axudantes, exploradores...

Axúdannos a seguir as propostas de traballo do caderno 
proporcionando información e actividades moi lúdicas para o 
descubrimento autónomo.

Unidade de aprendizaxe

Libro-rol

3 anos

4 anos 5 anos

Nunca un  
libro foi tan 
divertido! 

A máquina incompleta

TERCEIRO TRIMESTRE
3 ANOS

Un despiste de arte

SEGUNDO TRIMESTRE3 ANOS

O misterio das pegadas

PRIMEIRO TRIMESTRE3 ANOS

A cápsula do tempo

TERCEIRO TRIMESTRE
4 ANOS

Intriga no museo

SEGUNDO TRIMESTRE4 ANOS

Apócema de outono

PRIMEIRO TRIMESTRE4 ANOS

Misión interestelar

TERCEIRO TRIMESTRE
5 ANOS

Croqueta producións

SEGUNDO TRIMESTRE5 ANOS

Enigma animal

PRIMEIRO TRIMESTRE5 ANOS

  



DIARIO de

TERCEIRO TRIMESTRE

DIARIO de

PRIMEIRO TRIMESTRE4

DIARIO de

SEGUNDO TRIMESTRE

Cheo de propostas sinxelas, motivadoras e orixinais  
para o adestramento da creatividade de maneira lúdica,  
chea de movemento, moi musical e multisensorial.

Pack de materiais suxestivos  
que acompaña o Diario de creatividade  
e permitirache facer realidade algunhas  
das propostas do diario.

As bolsiñas son distintas en cada  
trimestre aínda que teñen materiais  
comúns.

Diario de creatividade

Bolsiña de creatividade e cerebro

1.o trimestre

  Caixa de xices

  Témperas flúor (maxenta, 
amarelo, ciano)

  Limpapipas

  Ollos móbiles

  Bolsa zip

  Paus de cores variadas

  Goma Eva de cores

2.o trimestre

  La

  Papel burbulla

  Pompóns de cores

  Plumas

  Témperas flúor (maxenta, 
amarelo, ciano)

  Limpapipas

3.o trimestre

  Bolsa zip

  Goma Eva brillante

  Ollos móbiles

  Papel burbulla

  Pompóns de cores

  Témperas flúor (maxenta, 
amarelo, ciano)PÓDENSE FACER COUSAS 

MOII DIFERENTES CUN 

MESMO MATERIAL



Proposta de avaliación  
e información trimestral.

Ademais, para o Primeiro trimestre

E no Terceiro trimestre

Un crebacabezas de 
presentación do personaxe 
de cada idade. Dificultade 
progresiva no número  
de pezas.

Proposta aberta para  
crear un libro de recordos  
que recolla os mellores 
momentos do curso.

Un marco moi versátil. Para colgar autorretratos  
ou fotografías. Permite traballar o esquema corporal  
ou que os nenos vaian vendo como progresan no debuxo  
da figura humana.

Porque seguro que conseguirán 
resolver todos os desafíos!

Boletín informativo

Crebacabezas

Scrapbook ou libro de recortes

Marco

Medalla de final de curso

Poderías 
construír 

un mural de 
asistencia con 

eles!

Percibe e diferencia as sensacións: frío/quente.Experimenta con materiais diferentes e distingue as súas características.

Iníciase no recoñecemento do esquema corporal e o seu debuxo.
Identifícase como neno ou nena.Recoñece as partes do corpo e da cara.Asocia partes do corpo coas pegadas que deixan.Realiza correctamente actividades motrices grosas: gateo, marcha.

Progresa no control da postura, do ton, do equilibrio e da respiración, tanto 

en repouso coma en movemento.Recoñece emocións: alegría, tristeza.Iníciase na xestión das súas emocións.Implícase no seu rol e participa activamente na misión exposta.
Aprende a traballar de forma cooperativa.Iníciase no traballo con rutinas e destrezas de pensamento.

Coñecemento da contorna  

Linguaxes: comunicación e representación 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal  

C EP

C EP

C EP

Procesamento de informaciónAnaliza as imaxes e busca a información relevante para resolver os misterios. Argumenta, expón opinións e comenta na clase as súas conclusións e as súas creacións.

Atención
Focaliza a súa atención para discriminar a información relevante e fortalece a atención sostida na execución das actividades manipulativas e creativas.

Funcións 
executivas
Organiza a información, inhibe os seus impulsos iniciais, planifica accións e supervisa o proceso para adaptalo ás metas expostas.

Praxias
Reflexiona sobre o seu propio corpo, gaña autonomía e mellora a súa manexo na contorna que o rodea. Reforza a motricidade fina mediante a manipulación creativa de materiais diversos.

Procesamento  socioemocionalIdentifica e nomea emocións básicas, interpretándoas nos demais e nel mesmo. Comeza a regular a súa conduta e a manexar a frustración.

Procesamento matemáticoIníciase na asociación de cantidades pequenas coa súa representación gráfica. Realiza operacións aritméticas sinxelas con apoio visual e manipulativo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

NEURÓMETRO TRIMESTRAL

Memoria
Consolida os seus coñecementos previos relacionándoos coa nova información, para construír memorias significativas. Reforza a memoria implícita a través dos hábitos.

Discrimina tamaños: o máis grande/o máis pequeno.
Emprega cuantificadores en situacións cotiás: moitos/poucos.
Coñece conceptos de cantidade e a súa representación gráfica: 1.
Distingue liñas rectas de liñas curvas.Recoñece a forma cadrada e emprega o cadrado.Lembra e sitúa temporalmente accións: antes/despois.

Comprende e aplica nocións espaciais: dentro de/fóra de.
Resolve problemas segundo a estratexia exposta.Recoñece profesións relacionadas co colexio.Diferencia as dependencias do colexio segundo as actividades que se levan 

a cabo nelas.
Identifica clases de animais e algunhas das súas características.
Recoñece as pegadas dalgúns animais.Coñece algunhas plantas, as súas flores e os seus froitos.

Coñece profesións relacionadas cos animais e coas plantas.

Emprega a linguaxe oral para formular hipóteses, responder preguntas, 

expresar as súas ideas e desexos, e recapitular información.
Escoita activamente e comprende a narración relacionada coa misión.

Coñece o vocabulario traballado e utilízao en frases sinxelas.
Distingue onomatopeas e asóciaas adecuadamente co emisor.
Le imaxes: semellanzas e diferenzas.Identifica portadores de texto: cartel.Desenvolve a coordinación óculo-manual co debuxo libre e na realización 

de trazos.

Goza cos contos e coas narracións.Explica sucesos ou responde preguntas sobre a narración de forma 

comprensiva.
Comprende e resolve adiviñas.Explora O gran libro dos cazamisterios e emprégao como fonte 

de información e gozo.
Traballa con diversos materiais: bolsas, goma eva, limpapipas, ollos móbiles, 

paus, témperas, xices.
Experimenta con distintas técnicas plásticas: estampaxe, garabateado 

e resgado.

Adestra a creatividade e desenvolve a imaxinación nas súas producións.

Toma decisións na elección de materiais e nas producións plásticas.

Diferencia entre son e silencio.Memoriza unha canción acompañándoa con xestos e movementos.

Exprésase co seu corpo con movementos libres ao ritmo de diferentes 

tipos de música.
Dramatiza situacións expostas polo docente.

Todo o traballo realizado fíxonos «mover as neuronas» unha chea e gozar moito en equipo.

OUTROS DETALLES

Este trimestre entramos nunha apaixonante aventura 

para descubrir pegadas de persoas, animais e plantas.  

Para esta misión, convertémonos en auténticos asistentes 

de cazamisterios.

C EP

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Boletín informativo de 
 

AS SÚAS HABILIDADES 

E TALENTOS

3 ANOS  PRIMEIRO TRIMESTRE

3 ANOS

alimenta  
a túa 
mente
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Co estado  
do Neurómetro 

do trimestre!



OS NOSOS PERSONAXES, AO IGUAL 

QUE OS NOSOS ALUMNOS,  

TEÑEN NOME E APELIDO.  

SON UN MÁIS DA CLASE! 

MATERIAIS PARA  
A AULA

SÓLIDO E CÓMODO CONTEDOR

   Non poderían faltar os peluches de Casimira, Benito e Petronila. 
Suaves e moi abrazables.

   Todos levan un peto con cremalleira, que poderás usar de 
diferentes maneiras: para enviar mensaxes, para que os nenos 
poidan contarlle ao personaxe como se senten e el o garde no  
seu peto, para dar pistas ou informacións importantes da  
misión en que esteades inmersos.

Peluches dos personaxes

Cun peto 
mulitusos!

Axudan 
a abordar 
a xestión 

emocional



Posibilitan facer visible o pensamento  
dos alumnos a través de diferentes rutinas.

   Observo, penso, gustaríame saber

   Comparamos

   Toma de decisións

   As partes e o todo

   Escaleira de metacognición

Murais de rutinas e destrezas de pensamento

OBSERVO BEN O QUE VEXO
GUSTARÍAME SABER...

PENSO SOBRE O QUE VEXO

© GELV

OBSERVO, PENSO, GUSTARÍAME SABER...

© GELV

AS PARTES E O TODO

COMO FUNCIONAN
TODAS AS PARTES XUNTAS?

QUE CRES QUE 
PASARÍA SE FALTASE

ESA PARTE?

AS PARTES
QUE COÑECES

O TODO

© GELV

ESCALEIRA DE METACOGNICIÓN

QUE RESULTOU
MÁIS FÁCIL? E MÁIS DIFÍCIL?

QUE FIXEN OU APRENDÍN? 

PARA QUE ME SERVIU?

EN QUE OUTRAS OCASIÓNS 
VOU EMPREGAR

O QUE APRENDÍN?

Pódese  
escribir  
e borrar! 

  Láminas con fotografías e textos sinxelos que ilustran 
conceptos relacionados cos contidos que se  
traballan na unidade de aprendizaxe de cada trimestre.

  Axudan a fixar os conceptos e contan cun  
texto explicativo no reverso. 

Tarxetas de información visual (TIV)

©
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E
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Mar

Los océanos y mares cubren la mayor parte del planeta.

El mar es una gran extensión de agua salada.

La palabra mar se usa para señalar áreas específicas de los océanos.

Hay mares abiertos y cerrados o litorales. 

En el fondo del mar hay volcanes activos, fosas profundas y petróleo. 

El mar Meridional de China es el más grande, y el mar Muerto, el más 
salado.

En el mar habitan desde microorganismos hasta animales de gran tamaño, 
como las ballenas. 
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El pulpo es un molusco cefalópodo. 

Tiene ocho brazos largos y un pico venenoso. 

Los tentáculos del pulpo son flexibles. Le sirven para palpar los espacios, 
atrapar a sus presas y abrir conchas. 

Para nadar los pulpos cogen agua con su cuerpo y la expulsan con fuerza. 

El cerebro del pulpo es el más grande y desarrollado entre los invertebrados. 

El pulpo más inteligente es el pulpo gigante del Pacífico. 

Pulpo 
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El cuerpo de la hormiga se divide en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. 
En la cabeza tienen antenas, ojos y mandíbula, en el tórax seis patas  
y en el abdomen dos estómagos.

Las hormigas son insectos eusociales y viven en colonias al igual  
que las abejas. Sus colonias están pobladas por miles de miembros.

La colonia se organiza en castas. Se sabe a qué casta pertenece  
una hormiga por su tamaño y las tareas que realiza.

Hay más de 10 000 especies distintas de hormigas conocidas,  
y los científicos creen que quedan muchas más por descubrir. 

Las hormigas habitan en todos los continentes, salvo en la región polar 
ártica y la región polar antártica.

Hormiga 
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Permiten contextualizar as misións e identificar  
cada un dos desafíos. Ademais, levan orixinais  
propostas para traballar o desenvolvemento psicomotor,  
o pensamento matemático e a linguaxe.

Murais das misións
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Con tarxetas 
para traballar 
a percepción 

visual e xogar! 



Final 1 Cantar todos xuntos Final 2 Cantar ti e mais eu
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As aventuras  
e desventuras de 

Contos para o traballo  
da xestión emocional 
na aula

Petronila 
Pementón

infantil

Desde  
Croqueta dixital 

poderás crear 
máis finais cos 
teus alumnos

6  
contos  

para cada 
curso

Este cómodo libro xigante con peaña, traballa a xestión emocional  
a través dos contos. Cada conto céntrase nunha emoción en concreto e 
propón dúas estratexias de xestión: unha intrapersoal  
e outra interpersoal.

Contos para o corazón

Unha proposta aberta de creación colectiva  
para conectar a escola cos fogares. 

Deixa que o teu libro viaxe de casa en casa! 

Libro viaxeiro 

O LIBRO VIAXEIRO DE

PETRONILA 
PEMENTÓN

infantil

Queremos presentarvos o noso LIBRO VIAXEIRO. Talvez vos esteades preguntando 
que é isto.

Un LIBRO VIAXEIRO é precisamente iso, un libro que viaxa. 

Como LIBRO encerra unha proposta que hai que crear. Esta iniciativa ten como 
obxectivo fomentar o amor cara ao mundo das palabras.

Como VIAXEIRO cada semana entrará no fogar dunha familia co obxectivo de 
realizar unha actividade colaborativa. 

O noso desexo é tecer unha rede que estreite os lazos entre a escola e a familia  
a través da creación conxunta en que toda a comunidade educativa, o colexio,  
os nenos e as súas familias nos sintamos implicados.

Para conseguir o obxectivo é fundamental a vosa colaboración.

O LIBRO VIAXEIRO chegará ao voso fogar e deberá regresar á aula segundo  
as pautas acordadas co docente. 

Unha vez na casa, deberedes ler en familia todo o escrito anteriormente para así 
poder continuar.

Os maiores seredes os encargados de estimular a creación e de plasmar por escrito 
o que decidirades.

Tamén deberedes cooperar para crear as ilustracións ou realizar as colaxes que 
dean cor e beleza ao texto recentemente escrito. Activade o voso potencial creativo 
e recordade que podedes utilizar a técnica plástica que desexedes.

Grazas polo voso tempo e dedicación.

Estimada familia:

Instrucións

• É importante respectar o día de entrega do libro 
viaxeiro no Centro para poder gozar da nova 
achega. 

• É necesario que cumprimentedes todos  
os datos que aparecen na parte posterior  
de cada folla para que así saibamos quen 
participou e poidamos darlle as grazas.

• É aconsellable realizar a actividade nun lugar 
adecuado e con tempo suficiente.

O LIBRO VIAXEIRO DE 

PETRONILA PEMENTÓN

 

infantil

FINAL 1 FINAL 2 



6  
en cada  

caixa de aula 

Fichas plastificadas para o traballo pautado  
e progresivo dos trazos, desde os básicos  
ata os preparatorios para a escritura.

Fichas plastificadas para o traballo pautado  
e progresivo dos números.

Láminas de grafomotricidade 

Láminas de números

Lanternas de luz ultravioleta

CON CÓDIGO QR PARA FACILITAR O ENVÍO AO PORFOLIO DIXITAL
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Practica  
tanto como 

queiras!

PÓDENSE ESCRIBIR  E BORRAR!

A luz ultravioleta fará que os traballos dos  
nenos brillen como nunca e, ademais,  
axudaralles a descubrir o que  
está oculto, para poder resolver  
as misións.



   Esquemas visuais. Todos os materiais do 
alumno teñen un esquema visual antes  
de empezar o desenvolvemento didáctico,  
para que poidas ver as propostas  
de forma global.

   Mapa de contidos. Poderás ver dunha  
soa ollada todo o contido curricular  
do trimestre.

   Guión da misión. Permíteche ter moi  
a man os pasos máis importantes de 
cada desafío, de forma resumida, para que 
nunca te perdas e poidas guialos  
con seguridade.

   Relación de materiais e recursos.  
Todos os materiais que necesitas para 
sacarlle zume ao trimestre referenciados 
para a túa comodidade.

INTERCONECTA TODO E A TODOS MATERIAIS PARA  
O DOCENTE

PROPOSTA DIDÁCTICA POR TRIMESTRES

   Presenta todos os recursos do proxecto claramente 
temporalizados.

   Recolle os desenvolvementos didácticos necesarios para  
levar adiante o proxecto e sacarlle zume aos recursos.

   Facilita útiles organizadores visuais para localizar  
o necesario en cada momento.



   Desenvolvementos didácticos. Onde se 
evidencian as prácticas metodolóxicas 
transversais.

   Traballo por proxectos. Desenvolvemento 
completo dun proxecto de traballo,  
cun organizador visual que che mostra o proxecto 
de forma global e os desenvolvementos para 
traballar cada unha das fases empregando os 
materiais de Croqueta.

E se tamén es profe de inglés e queres traballalo á par do proxecto, esta é a túa 
proposta! Está baseada en sesións orais, claras, sinxelas, con contos, cancións,  
rutinas, diálogos, propostas que achegan o traballo cos phonics.

Todo apoiado con vídeos e animacións para o ordenador ou o EDI,  
aos que poderás acceder con licenza.

Proposta de inglés

TIC a través de CROQUETA DIXITAL

Aprendizaxe cooperativa

Mindfulness

Rutinas e destrezas de pensamento



MATERIAIS  
DIXITAIS

Croqueta digital

Croqueta dixital

MULTIPLATAFORMA: Windows, iOS,  
Linux, Chrome.

Todos os recursos online e offline.

Croqueta dixital combina todos os contidos  
e recursos cunha lúdica ferramenta  
de gamificación.

Unha vez que entramos, encontramos dúas posibles  
modalidades: Alimenta a túa mente ou Xogo Croqueta.

Toda a proposta dixital de Croqueta está optimizada  
de maneira que dispoñas dos recursos perfectamente localizados 
e organizados.

Queres coñecer como podes dinamizar a túa aula con cada un 
deles?

PROPOSTA DIXITAL

Acceso  
con licenza 

dixital 



Encontrarás todos os materiais do proxecto accesibles  
para o seu uso desde o EDI ou o ordenador.

  Creación de avatares na sección «A miña clase»

  Contos para o corazón animados e coa posibilidade  
de crear novos finais

  Cancións con karaoke

  Unidade de aprendizaxe para proxectar

  Vídeos dos talleres cooperativos. Ideais para días especiais

  Diario de creatividade para proxectar

  Libro-rol en pasapáxinas

  Murais interactivos

  Tarxetas de información visual para proxectar

  Proposta didáctica en pasapáxinas

  Documentos imprimibles para atender á diversidade,  
enriquecer as misións, profundar nalgúns contidos…

  Neste apartado poderás realizar de forma 
interactiva todas as actividades da unidade de 
aprendizaxe cunha formulación gamificada. 
A medida que os nenos vaian realizando as 
actividades, irán gañando estrelas e croquetas.

  Escenarios ambientados nos desafíos  
do proxecto

  Non poderás pasar ao seguinte nivel sen  
vivir un Momento Croqueta. Para poder  
avanzar neste xogo, descárgate a  
aplicación que creamos: CroquetAPP

CANNLE

Encontra os 
recursos máis 

coñecidos

Son as 
actividades 
interactivas  
do caderno!

MODALIDADE 1 - Alimenta a túa mente MODALIDADE 2 - Xogo Croqueta

QUE É UN  
MOMENTO COQUETA? 

SIGUE LENDO...

Talleres cooperativos



   Aplicación propia para vivir máis o  
proxecto en que encontrarás, entre outras 
cousas, os recursos cos que poderás 
desbloquear os niveis do Xogo Croqueta.

   Tes tres posibilidades para superar os 
Momentos Croqueta cos teus alumnos.

   Tamén podes utilizar estas propostas  
de dinamización para buscar a atención  
e a participación do grupo.

   Dispoñible para iOS e Android.

CroquetAPP

MOMENTO 
CROQUETA

Desbloquea os niveis  
do Xogo Croqueta. Para iso  

é necesaria a implicación de toda  
a clase con recursos dixitais  

que se desenvolvan  
en tempo real.

Queres coñecer estes recursos? 
Descárgate a aplicación

Portafolios  
Poderás ir recollendo de 
maneira ordenada os 
traballos dos teus alumnos 
no seu portafolios dixital  
e poderás compartilos coas 
súas familias se así  
o desexas. 

Aplausómetro 
Canto máis fortes 

sexan os aplausos, 
antes se desbloquea  

o seguinte desafío. 

Palabra secreta 
Descifrala e poderás 

seguir vivindo  
a aventura.

Caixa de luz  
Converte a túa tableta 
nunha caixa de luz para 
realizar un montón de 
divertidas actividades. 

Sorrisómetro 
Cantos máis sorrisos  
atopes na clase,  
máis diversión



A WEB MÁIS 

COMPLETA DA 

REDE

   Documentos didácticos: 
- Neurodidáctica 

- Creatividade 

- Xestión emocional 

- Gamificación 

- Neuromotricidade 

- Neuroarquitectura…

   Programacións

   Avaliacións

   Material complementario: 
unidades específicas

             E moito máis!

croqueta.edelvives.es



Amígdala: A parte do cerebro que se encarga do 
control e regulación das emocións.

Atención: Permite enfocar as accións sobre unha 
determinada información, a que é relevante para a 
realización da actividade en curso, mentres se inhiben 
outros estímulos presentes pero irrelevantes.

Capacidade: Potencial inherente ao ser humano.  
É cambiante en función do ambiente e a experiencia.

Competencia: Capacidade de seleccionar 
coñecementos, habilidades e capacidades fronte a unha 
realidade para a súa comprensión e transformación.

Coñecemento: Información almacenada mediante a 
experiencia ou a aprendizaxe.

Destreza: Eficiencia nunha habilidade determinada, 
podendo ser esta innata ou adquirida coa aprendizaxe.

Emocións: Condicionan a aprendizaxe. Os  
procesos cognitivos e emocionais son inseparables.  
Importancia do reforzo positivo.

Flexibilidade cognitiva: Capacidade que ten o noso 
cerebro para adaptar a nosa conduta e pensamento  
a situacións novidosas, cambiantes ou inesperadas.

Fortalecer: O docente da feedback sobre a 
comprensión e así vese se a comprensión é  
adecuada ou non. Avaliación para a aprendizaxe  
e non «da aprendizaxe».

Funcións executivas: Conxunto de operacións 
mentais que nos permiten elixir obxectivos, elaborar 
proxectos e organizar a acción para realizalos. É o  
que nos permite levar a cabo a toma de decisións de 
forma consciente.

Gamificación: A aprendizaxe disfrázase de xogo,  
que é a forma natural en que os nenos aprenden a 
idades temperás, creando un contexto ex profeso  
para a aprendizaxe.

Habilidade: Demostración do potencial para 
desenvolver algunha tarefa. A capacidade maniféstase 
e permite a aplicación do coñecemento sobre unha 
realidade específica para a súa transformación.

Memoria: Os cambios que se producen no noso cerebro 
para reter o que aprendemos, é dicir, aprendizaxe e 
memoria son dous procesos intimamente ligados,  
é dicir, o primeiro non existe sen o segundo.

Hai diversos tipos de memoria, pero centrarémonos  
en catro:

  Memoria de traballo: funciona sen descanso. É a 
que empregamos no momento en que estamos 
realizando as tarefas. Os datos presentes.

  Memoria a curto prazo: almacena información 
limitada e durante un período curto de tempo.  
É transitoria. O que non se usa, non se almacena,  
non pasa a memoria a longo prazo.

  Memoria a longo prazo: estable, duradeira e 
almacena moita información durante un tempo 
indefinido, onde as mellores estratexias son a 
repetición e a emoción.

  Memoria sensorial: é a información que entra 
polos sentidos. Por iso, usaremos todos os 
sentidos para dar información nova.

Motivación: Activación, dirección e persistencia da 
conduta. É responsable de manter a atención e sostela 
no tempo. É importante reactivala varias veces durante 
os procesos de aprendizaxe para conseguir unha 
motivación de logro. 

Hai dous tipos de motivación:

  Intrínseca: interese por parte do alumno en 
desenvolver e mellorar as súas capacidades, 
aceptando os desafíos para aumentar os seus 
coñecementos e habilidades.

  Extrínseca: interese do alumno, motivado por 
estímulos externos, de mostrar aos demais as súas 
competencias e obter feedbacks positivos.

Multisensorial: A información entra a través dos 
sentidos.

Neuronas espello: Permiten «reflectir» a acción 
doutro no noso propio cerebro, de aí o seu nome. 
Desempeñan unha función importante dentro das 
capacidades cognitivas ligadas á vida social,

Palabras da neurociencia

GLOSARIO
AS TÚAS NOVAS PALABRAS CLAVE



tales como a empatía (capacidade de poñerse no lugar 
doutro) e a imitación (fundamental nos procesos de 
aprendizaxe). Importancia da figura do docente como 
persoa a imitar.

Pensar: A memoria a curto prazo fai que se conecte  
a información que chega polos sentidos coa memoria a 
longo prazo.

Plasticidade cerebral: O cerebro cambia coa experiencia.  
A mellora sempre é posible.

Practicar: Repetimos, repetimos, repetimos. Coa práctica, 
as redes neuronais fanse permanentes.

Procesamento da información: Acumulación e 
manipulación de datos para producir información 
significativa.

Recodificar: O alumno xera información traballada na aula 
e tradúcea para reproducila «coas súas propias palabras».

Recordar: Accedemos á memoria a longo prazo para 
levar a información á memoria de traballo para resolver 
problemas, misións, tarefas...

Repasar: Tomamos a información da memoria a curto 
prazo e levámola ao longo prazo. Examinámola, revisámola, 
reorganizámola.

Tipos de misións
Misión de resolución: Os nenos axudan a outra persoa, 
que require axuda. Deben resolver desafíos de pistas a 
través da dedución. Cada desafío é independente.

Misión de planificación: Axudan a outra persoa tendo  
que planificar tarefas para chegar a un fin. Os desafíos 
están relacionados entre si para completar a misión.

Misión de asunción de rol: Deben resolver desafíos en 
primeira persoa a través dunha produción. Cada desafío  
é independente, pero é sumativo de cara á misión.

Fases da creatividade
Presentación de materiais: Experimentación libre con 
materiais diversos.

Creación de ideas: Xeración de ideas cos alumnos solo 
dándolles un primeiro punto de apoio, unha proposta  
moi aberta.

Produción: Suxestións de traballo baseadas nos materiais 
da bolsiña de creatividade e cerebro, con indicacións un 
pouco máis pautadas, pero buscando produtos distintos, 
diversos, singulares.

Reflexión: Propostas abertas que permiten ir un paso  
máis alá do feito, formulando hipóteses, potenciando  
a imaxinación ou falando sobre as emocións.

Fases da unidade de aprendizaxe

A unidade de aprendizaxe estruturouse realizando unha 
adaptación simplificada da rosca da aprendizaxe. Así as 
fases da unidade son:

  Motivación: convértese logo en Reactivación durante  
os distintos desafíos da misión.

  Activación: traballo cos coñecementos previos dos 
alumnos.

  Rol: construción do rol do neno dentro da narrativa  
da misión.

  Consolidación: construción do coñecemento a través 
da reflexión, comprensión e aplicación dos contidos 
para resolver as actividades, deixando evidencia  
da súa aprendizaxe nas láminas de traballo.

  Final: reflexión retrospectiva do traballo realizado,  
as dificultades encontradas e os logros alcanzados.
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