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INSTRUCIÓNS

Enche as fichas. Podes facelo soa ou 
con algún dos teus. Non tes que 
cubrilo todo se non che apetece.

Méteas nunha caixa (ou nun bote, ou 
nun sobre...) que podes decorar ti 

mesma.

Logo entérraa no xardín (ou agóchaa 
no armario, ou gárdaa nun caixón...) 
para abrila máis adiante.

No futuro terás un recordo deste 
momento histórico tan complicado 

para todas.

TODO VAI
SAÍR BEN

Podes incluír os 
debuxos que 
fixeches para 
pegar na túa 
fiestra.

INSTRUCIÓNS

1



Fixeches historia ao quedar na casa sen 
poder saír durante unha chea de días.

Fixeches historia ao manter unha 
hixiene correcta e lavar moitas veces as 
mans.

Fixeches historia ao estudar e 
facer os deberes na casa.

Fixeches historia ao coidar de 
ti e coidar dos teus.

Fixeches historia ao seguir as 
recomendacións sanitarias 
e as dos teus pais.

SABÍAS QUE NO 2020 
FIXECHES HISTORIA?

 TI SABÍAS QUE ES 
UNHA HEROÍNA? 
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ASÍ ERA EU NO 2020

Pega unha 
foto túa 

aquí.

NOME:
IDADE:
PESO:
ALTURA:
Nº DE PÉ:

O NOME DAS MIÑAS
 PERSOAS FAVORITAS

COMIDA:
XOGUETE:
ANIMAL:
LIBRO:
CANCIÓN:
PELÍCULA:
PERSONAXE:
SITIO:

DATA:

AS MIÑAS COUSAS FAVORITAS

SINATURA:
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A MIÑA FAMILIA
Debuxa aquí aos membros da túa familia (tamén ás 

mascotas).

E debuxa aquí a casa na que pasades xuntos o 
confinamento.
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O MEU DÍA A DÍA

CATRO
 COUSAS
QUE FAS
NA CASA

QUE FAS ÁS 20:00 NO BALCÓN? 
Cóntalle ao teu eu futuro por que saes, que fas,
que fan os teus veciños, se cantas algo ou
levas algún disfraz... 
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O MEU COLEXIO
BOTAS DE MENOS O COLEXIO? SI OU SI? 

A que colexio vas? Estudas moito na casa? Tes moitos 
deberes? Como os fas? Quen te axuda? Conta, conta...

BOTAS DE MENOS AOS TEUS AMIGOS?
Víchelos pola ventá? Falaches con eles por 

videochamada? Atopáchelos ao saír de paseo? 

O NOME DOS 
MEUS MELLORES 

AMIGOS
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DE PASEO

RECORDAS O TEU PRIMEIRO PASEO? 
De seguro que non quererás esquecelo nunca. Déixao 
todo escrito para o futuro. Como te preparaches? Con 
quen saíches? Por onde fuches? Que roupa levabas? 
Baixaches algún xoguete? Viches a alguén coñecido?
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O EMOCIONARIO

ALEGRE CURIOSA

NERVIOSA

MEDROSA

ILUSIONADAENFADADA

TRANQUILA

TRISTE

Usa o emocionario da dragoa para sinalar como te 
sentiches estes días de confinamento. Como estabas 

cando non podías saír da casa?

E cando non entendías moi ben o que pasaba? E cando 
soubeches que non había colexio? E cando non podías 
xogar cos teus amigos? E a primeira vez que saíches de 

paseo? 8



 O MEU ÁLBUM

Pega aquí 
imaxes que 

che 
recorden 
aos teus 
días na 
casa. 

Nós 
propoñemos 

algunhas 
ideas, pero 

pode ser 
calquera 

que ti 
queiras 

incluír na 
cápsula.

E se non tes 
imaxes, 
sempre 
podes 

debuxalas!

Ti cunha máscara 
sanitaria. 

Os deberes. 

A túa rúa vacía. 

Videochamada 
coa familia. 

Os veciños no 
seu balcón. 

O primeiro paseo. 
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