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1. INTRODUCIÓN 

A programación didáctica éo “instrumento específico de planificación, desenvolvemento 

e avaliación" de cada unha das áreas do currículo segundo o establecido no artigo 9 da 

Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento 

e a avaliación do segundo ciclo de educación infantil na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

Formúlase a presente programación didáctica de ciclo co obxecto de dar resposta as 

necesidades e intereses dos/as nenos e nenas do segundo ciclo de educación infantil 

deste centro educativo partindo da premisa de que a educación infantil constitúe unha 

etapa educativa con identidade propia e coa finalidade de contribuír ao 

desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual dos/as nenos/as. 

Tómanse como referentes o establecido na lexislación vixente, partido polo tanto da Lei 

Orgánica 8/2013 do 9 de decembro da mellora da calidade educativa (LOMCE) 

que modifica parcialmente no seu artigo único a Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de 

educación (LOE) e que da lugar a diferente lexislación que guía o proceso educativo 

imprimindo coherencia institucional e autonómica a todo o proceso, sinalando o 

referente directo na elaboración desta programación que éo Decreto 330/2009 de 4 de 

xuño polo que se establece o currículo de educación infantil na CCAA de Galicia. 

Terase presente en todo momento os distintos documentos do centro na busca da 

coherencia con esta programación. 

Atenderase á diversidade partindo da idea de que educar na diversidade supón pensar 

nunca escola para todos/as, nunhas posibilidades sociais non excluíntes e dar ao alum-

nado o “menú”máis convinte para que consiga así avanzar no seu crecemento partindo 

do que é e onde se atopa. Terase polo tanto presente en todo momento o Decreto 

229/2011 do 7 de decembro que regula a atención a diversidade nos centros docen-

tes sostidos con fondos públicos da CCAA de Galicia, así coma o Plan Xeral de 

Atención á Diversidade e demais documentos de organización, planificación e funcio-

namento. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

A programación de ciclo que se expón a continuación desenvólvese no CEIP 

“Alborada”, centro de educación infantil e primaria sito na 2ªfase do Polígono de 

Elviña en A Coruña. 

O proxecto educativo do centro configúrase de acordo cos principios e valores da 

Constitución Española, asumindo toda a comunidade educativa o respecto e 

cumprimento dos dereitos e liberdades recoñecidos na Lei Orgánica do Dereito a 

Educación (LODE), e oriéntase na súa práctica educativa, cara a consecución dos fins 

e principios previstos en dita lei e recollidos na LOE. Este centro educativo defínese 

como democrático, pluralista, aconfesional, xestionado cun modelo participativo e 

manifestándose libre de calquera tendencia ideolóxica ou política determinada. 

O centro foi construído no ano 1976 e o edificio consta de 4 plantas, formado por una 

planta sótano, una planta baixa e principal e dos andares. O recinto exterior ten un patio 

dividido en dúas pistas e pequenas zonas axardinadas.  

Este centro educativo acolle os niveis educativos de Educación Infantil (4º, 5ºe 6º) e 

Educación Primaria e está adscrito ao IES Elviña. Ten establecida una xornada única un 

horario de 9:00 a 14:00. Conta con servido de transporte, programa madrugadores e 

comedor. 

Este centro educativo, no relativo a etapa de Educación Infantil conta con 8 unidades de 

Educación Infantil (2 unidades de 4º, 3 unidades de 5ºe 3 unidades de 6º). 

3. OBXECTIVOS DO CICLO 

En palabras de Jean Piaget“o principal obxectivo da educación é criar persoas capaces 

de facer cousas novas e non soamente repetir o que outras xeracións fixeron”.  

Os obxectivos fan referencia ás capacidades cognitivas, motrices, de equilibrio persoal, 

de relación interpersoal e de actuación e inserción social. Están elaborados en base ás 

competencias básicas, en relación cos contidos e os criterios de avaliación e axeitados á 

idade dos/as nenos/as. 
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Os referentes con relación aos obxectivos na presente programación son os obxectivos 

de etapa enmarcados no Decreto 330/2009 de 4 de xuño, en onde se establecen os 

grandes tipos de capacidades que se espera que os/as nenos/as adquiran, ao finalizar a 

etapa, como consecuencia da intervención escolar. Ditos obxectivos de etapa son os 

seguintes: 

- Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, as súas posibilidades de acción e 

aprender a respectar as diferenzas. 

- Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social. 

- Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

- Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

- Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de conviven-

cia e de relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de conflitos. 

- Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expre-

sión. 

- Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e achegarse á lectura e escritura como 

medio de comunicación, información e gozo. 

- Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a comunica-

ción. 

- Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

Os contidos educativos da Educación Infantil organizase en áreas correspondentes a 

ámbitos propios da experiencia e do desenvolvemento infantil, e abordase por medio de 

actividades globalizada que teñen interese e significado para os/as nenos/as. As areas do 

segundo ciclo de Educación Infantil son as seguintes: 

- Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 
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- Coñecemento da contorna. 

- Linguaxes: Comunicación  representación. 

3.1. Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

Este área de coñecemento e experiencia fai referencia, de forma conxunta, a construción 

gradual da propia identidade, ao establecemento de relacións afectivas cos demais e a 

autonomía persoal como procesos inseparables e necesariamente complementarios. 

Obxectivos: 

A intervención educativa con relación a esta área de coñecemento terán como obxectivo 

o desenvolvemento das seguintes capacidades ao longo do ciclo: 

- Coñecer o seu propio corpo e o dos/as outros/as. 

- Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades ou preferencias, e ser capa-

ces de denominalos, expresalos e comunicárllelos aos demais, identificando e respec-

tando os/as dos/as outros/as. 

- Formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, a través da interacción con 

outros/as e da identificación gradual das propias características, posibilidades e limi-

tacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e de autonomía persoal. 

- Aprender a respectar as diferenzas. 

- Descubrir as posibilidades de acción e de expresión, coordinando e controlando, cada 

vez con maior precisión, xestos e movementos e valorando as posibilidades e as limi-

tacións propias e as dos demais. 

- Comprender e aceptar as regras do xogo, participando na súa regulación e valorando a 

súa necesidade. 

- Aplicar a coordinación visomotora e as habilidades manipulativas en actividades grá-

ficas, adaptando o ton e a postura ás características do obxecto e da acción. 
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- Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

- Adquirir e aplicar hábitos elementais de organización, de constancia, de atención, de 

iniciativa e de esforzo.  

- Axeitar o seu comportamento ás necesidades e aos requirimentos dos/as outros/as, 

desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, de axuda e de colaboración, evitando 

comportamentos de submisión e de dominio. 

- Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, coa hi-

xiene e co fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das situación cotiás de 

equilibrio e de benestar emocional e pedindo e aceptando axuda nas situacións que a 

requiran. 

- Coñecer e aceptar as normas de comportamento establecidas durante as comidas, os 

desprazamentos, o descanso e a hixiene. 

- Colaborar no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

3.2. Área: Coñecemento da contorna 

Esta área de coñecemento e experiencia fai referencia ao proceso de descubrimento e de 

representación dos diferentes contextos que compoñen o medio infantil, así coma facili-

tar a súa inserción neles, de xeito reflexivo e participativo. A apreciación da diversidade 

e da riqueza do medio natural, o descubrimento de que as persoas formamos parte dese 

medio e a vinculación afectiva a dito medio son a base para fomentar actitudes habituais 

de respecto e de coidado. 

Obxectivos: 

A intervención educativa con relación a esta área de coñecemento terán como obxectivo 

o desenvolvemento das seguintes capacidades ao longo do ciclo: 

- Observar e explorar, de forma activa os obxectos do seu medio, percibindo atributos e 

cualidades, coidándoos e respectándoos. 
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- Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e co-

leccións, identificando os seus atributos e calidades, e establecendo relacións de 

agrupamentos, de clasificación, de orde e de cuantificación. 

- Utilizar a serie numérica para contar obxectos e elementos do medio e tomar concien-

cia da funcionalidade dos números da vida cotiá. 

- Medir o tempo, rexistrando a data no calendario e situar temporalmente actividades 

da vida cotiá. 

- Observar e explorar de forma activa o seu medio familiar, natural e social, xerando 

interpretacións sobre algunhas situación e feitos  significativos, e acosando interese 

polo se coñecemento. 

- Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural e algunhas das súas rela-

cións, cambios, transformacións, desenvolvendo actitudes de coidado, de respecto e 

responsabilidade na súa conservación. 

- Gozar das actividades en contacto coa Natureza, valorando a súa importancia para a 

saúde e o benestar. 

- Observar e interpretar o tempo atmosférico. 

- Coñecer distintos grupos sociais próximos a súa experiencia, algunhas das súas carac-

terísticas, producións culturais, valores e formas de vida, xerando actitudes de con-

fianza, de respecto e de aprecio. 

- Relacionarse cos demais, de xeito cada vez máis equilibrado e satisfactorio, interiori-

zando progresivamente as pautas de comportamento social e axustando a súa conduta 

a elas. 

- Coñecer características, produtos culturais, valores e formas de vida dos/as compañei-

ros/as doutros países próximos a súa experiencia, xerando actitudes de confianza, de 

respecto e de aprecio. 
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- Recoñecer algunhas sinais de identidade cultural do medio e participar con interese en 

actividades sociais e culturais. 

3.3. Área Linguaxes: Comunicación e Representación 

Este área de coñecemento e experiencia fai referencia as distintas formas de comunica-

ción e representación que serven de nexo entre o mundo exterior e o interior ao ser ins-

trumentos que fan posible a representación da realidade, a expresión de pensamentos, 

sentimentos e vivenzas e a interacción cos demais. As diferentes formas de comunica-

ción e de representación que se integran nesta área son: linguaxe verbal, linguaxe plásti-

ca, linguaxe musical, linguaxe corporal, linguaxe audiovisual e linguaxe das tecnoloxías 

da información e da comunicación. Preténdese tamén que os/as nenos/as achéganse aos 

usos da lectura e escritura, de xeito funcional, espertando e afianzando o seu interese 

por eles. 

A intervención educativa con relación a esta área de coñecemento terán como obxectivo 

o desenvolvemento das seguintes capacidades ao longo do ciclo: 

- Desenvolver habilidades comunicativas utilizando a lingua como instrumento de co-

municación, de representación, de aprendizaxe e de gozo, de expresión de ideas e de 

sentimentos e valorar a linguaxe oral coma un medio de relación cos demais e de re-

gulación da convivencia. 

- Comprender as intención e as mensaxes doutros nenos/as e persoas adultas, adoptan-

do unha actitude positiva cara á lingua, tanto propia coma a dos demais.  

- Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios amosando actitudes de valo-

ración, de gozo e de interese cara eles. 

- Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura explorando o seu funcionamento e 

valorándoas como instrumento de comunicación, de información e de gozo. 

- Iniciarse no coñecemento e na utilización dos medios audiovisuais e das tecnoloxías 

da información e da comunicación, tomando conciencia progresiva da necesidade dun 
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uso moderado. Gozar das actividades realizadas nestes medios facendo unha valora-

ción crítica. 

- Desenvolver habilidades comunicativas, expresando e comunicando emocións, sen-

timentos, desexos e ideas mediante a linguaxe plástica e musical, e realizando activi-

dades de representación e de expresión artísticas e musicais, mediante o emprego de 

diversas técnicas, de diversos materias e do propio corpo. 

- Achegarse ao coñecemento de obras artísticas e musicais, gozando da súa observa-

ción, escrita e interpretación. Explorar as posibilidades sonoras da voz, do propio 

corpo, dos obxectos cotiás e de instrumentos musicais, discriminando os seus trazos 

distintivos e algúns contrastes básicos. 

- Desenvolver habilidades comunicativas, descubrindo e experimentando con xestos e 

con movementos como recursos corporais para a expresión e para a comunicación. 

- Participar en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e xogos de expre-

sión corporal. 

- Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades dentro 

da aula, e amosar interese e gozo ao participar nestes intercambios comunicativos.  

4. CONTIDOS DO CICLO
 

Os contidos son o conxunto de saberes, feitos, conceptos, habilidades e actitudes en 

torno aos cales organízanse as actividades e a súa interiorización permite que sexan 

aplicados en situacións reais da súa contorna promovendo asía adquisición de compe-

tencias básicas, sendo polo tanto un instrumento máis co que se traballará para que o 

alumnado adquira as capacidades de etapa. Segundo o Decreto 330/2009 de 4 de xuño 

polo que se establece o currículo de educación infantil na CCAA de Galicia, organí-

zanse en áreas correspondentes a ámbitos propios da experiencia e desenvolvemento 

infantil e abordaranse por medio de actividades globalizadas que teñan interese e signi-

ficado para os/as nenos/as. Éimportante sinalar que a maioría dos contidos dunha área 

adquiren sentido dende a perspectiva das outras dúas, coas que están en estreita rela-

ción, dado o carácter globalizador da etapa. 
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Os bloques de contidos do ciclo distribuídos por áreas  e bloques son os seguintes:  

4.1. Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe 

- O corpo humano: exploración. O esquema corporal: situación e representación, seme-

llanzas e diferenzas.  

- Utilización dos sentidos: sensación e percepción. Lateralidade: dereita-esquerda. 

- Percepcións dos cambios físicos propios e da súa relación co paso do tempo. 

- Identificación, expresión e denominación de emocións e de sentimentos, propios e 

alleos, e o seu control progresivo. Aceptación e valoración axustada e positiva de si 

mesmo, das posibilidades e das limitacións propias. Valoración positiva e respecto 

polas diferenzas, aceptación as características dos demais, evitando actitudes discri-

minatorias. 

Bloque 2: Xogo e movemento 

- Gusto polo xogo. Coñecemento, comprensión e aceptación das regras do xogo e acti-

vidades grupais. 

- Valoración da súa necesidade. Control postural: o corpo e o movemento. Progresivo 

control do ton, do equilibrio e da respiración. Satisfacción polo crecente dominio cor-

poral. Coordinación progresiva das habilidades psicomotrices finas e grosas. 

- Exploración e valoración das posibilidades e das limitacións perceptivas, motrices e 

expresivas propias e dos demais acosando iniciativa por aprender habilidades novas. 

- Nocións básicas de orientación espacial e temporal e de coordinación de movemen-

tos. 

Bloque 3: A actividade e a vida cotiá 

- As actividades da vida cotiá, a súa situación no tempo. 
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- Iniciativa e progresiva autonomía. Normas que regulan a vida cotiá. 

- Hábitos elementais de organización, de atención, de iniciativa, de esforzo e de obser-

vación. 

- Valoración e gusto polo traballo ben feito por un mesmo e polos demais. 

- Habilidades para a interacción e para a colaboración, e actitude positiva para estable-

cer relacións de afecto coas persoas adultas e cos iguais. 

Bloque 4: O coidado persoal e a saúde 

- Accións e situacións que favorecen a saúde e o benestar propio e dos demais. 

- Práctica de hábitos saudables: hixiene corporal, alimentación, vestido, descanso e 

aceptación das normas de comportamento establecidas. 

- Petición e aceptación de axuda en situacións que o requiran e a súa valoración. 

- Colaboración no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

- Valoración axustada dos factores de risco, actitude tranquila e colaboración en situa-

cións de enfermidade e de pequenos accidentes. 

- Gusto polos alimentos sans e naturais. 

4.2. Área: Coñecemento da contorna 

Bloque 1: Medio físico: elementos, relacións e medida 

- Atributos e calidades de obxectos e materias presentes no medio: gran-

de/mediano/pequeno, longo/curto, aberto/pechado, rápido/lento, pesado/lixeiro. 

- Actitude de respecto e de coidado. Situación de si mesmo e de obxectos no espazo: 

dentro/fora, arriba/abaixo, enriba/debaixo, preto/lonxe. 

- Identificación de formas planas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo, rombo, ovalo.  

- Exploración dalgúns corpos xeométricos: cubo, cono, esfera.  
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- Achegamento á cuantificación de coleccións/conteo, á clasificación, á ordenación, 

áseriación… 

- Cuantificadores: moito/pouco, máis/menos, metade, igual que/ca, tantos como/coma, 

maior/menor.  

- A serie numérica ata o 9: cantidade, grafo e a súa funcionalidade. Composición e des-

composición dos 9 primeiros números. Regretas. 

- Os números ordinais. 

- Primeiro e último. 

- Iniciación a suma a resta na resolución de problemas cotiás. 

- Estimación intuitiva e medida do tempo, situación temporal de actividades: an-

tes/despois, mañá/tarde/noite, onte/hoxe/mañá, historietas, o calendario e o rexistro da 

data, os días da semana. 

- Aproximación ao concepto de medida a partir da manipulación de diferentes obxec-

tos. 

- Aproximación a noción do paso do tempo a partir de feitos da vida cotiá. 

Bloque 2: Achegamento a Natureza 

- Identificación de seres vivos e materia inerte coma o sol,  a auga, a terra, o aire, os 

animais e as plantas. 

- Valoración da súa importancia para a vida humana. As estacións do ano e as súas 

características. 

- Observación dalgunhas características, comportamento e funcións dos seres vivos: 

animais e plantas. 

- O ciclo vital das plantas e dos animais. Animais en distintas zonas: de axuda e de 

compañía, herbívoros e carnívoros. 
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- Conservación e protección da Natureza. Gozo en actividades ao aire libre. 

- Observación do tempo atmosférico, as súas consecuencias e reflexo no calendario. 

- Observación dos cambios que se producen coa chegada de cada unha das estacións. 

- Participación na elaboración de pequenos proxectos en torno as debidas e cuestións 

de interese urdidas na aula. 

Bloque 3: Cultura e vida en sociedade 

- A familia e o colexio como primeiros grupos sociais. 

- Descrición de datos relativas ao entorno familiar  e respecto polos distintos tipos de 

familias. 

- A rúa. Observación de necesidades, de ocupación e de servizos na vida da comunida-

de: profesións. 

- Habilidades sociais: saudar, despedirse, pedir as cousas por favor, dar as grazas. In-

corporación de pautas axeitadas de comportamento: compartir, axudar e resolver con-

flitos mediante o diálogo. 

- Interculturalidade: interese e disposición favorable para establecer relacións respec-

tuosas, afectivas, de reciprocidade con nenos e nenas doutras culturas. 

- Identificación dos trazos máis característicos das costumes e folclores tradicionais 

galegos. 

- Identificación de distintos servimos comunitarios que facilitan a vida en sociedade. 

- Recoñecemento dalgunhas sinais de identidade cultural do medio e interese por parti-

cipar nelas: Samaín, Nadal, Entroido, Día Universal da Infancia (20 de novembro), 

Día Internacional contra a Violencia de Xénero (25 de novembro), Conmemoración 

da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia (do 2 ao 9 de decembro), Día 

Internacional das Persoas con Discapacidade (3 de decembro), Día da Declaración 

Universal dos Dereitos Humanos (10 de decembro), Día Escolar da non Violencia de 
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da Paz (30 de xaneiro), Día Internacional da Muller (8 de marzo), Día Mundial dos 

Dereitos do Consumidor (15 de marzo), Semana da Prensa (do 9 ao 13 de marzo), Día 

Mundial da Saúde (7 de Abril), Semana do Libro (entre o 20 e o  24 de abril), Día In-

ternacional contra o Acoso Escolar (2 de maio), Día de Europa (9 de maio), Semana 

das Letras Galegas (do 11 ao 15 de maio), Día Mundial do Medioambiente (5 de xu-

ño). 

4.3. Área Linguaxes: Comunicación e representación 

Bloque 1: Linguaxe verbal 

- Utilización da lingua oral para comunicar e para expresar ideas, pensamentos e dese-

xos, 

- Utilización axeitada das normas que rexen o intercambio lingüístico. 

- Respectar a quenda de palabra, escoitar con atención e con respecto. Uso dun léxico 

preciso e variado. Estruturación gramatical correcta. Entoación e pronunciación clara. 

Textos de tradición literaria: poemas, adiviñas, trabalinguas, refráns, contos, lendas. 

- Interese pola análise dos aspectos fónicos das palabras. Segmentación de palabras en 

sílabas. 

- Produción de mensaxes progresivamente máis complexas cunha pronunciación clara 

e una entoación axeitada. 

- Participación progresiva en xogos lingüísticos con obxecto de buscar o gozo e a 

aprendizaxe. 

- Achegamento ao uso da lingua escrita. Iniciación ao código escrito a partir de pala-

bras e frases significativas e usuais. 

- Utilización da biblioteca con respecto e con coidado. 

- Dramatización de textos literarios na que se poñan de manifesto diferentes tipos de 

linguaxes. 
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- Comprensión de instrucións sinxelas e vocabulario básico en lingua estranxeira. 

- Produción de mensaxes curtas de uso cotiá; saúdos, peticións, agradecementos en 

lingua estranxeira. 

- Recoñecemento de aspectos culturais propios dos países onde se fala a lingua estran-

xeira. 

Bloque 2: Linguaxe artística: plástica, musical, corporal 

- Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a linguaxe plás-

tica (liña, cor, textura, forma, espazo,…). Identificación das cores e das súas tonalida-

des. 

- Obras de arte e musicais: observación, interpretación escrita e gozo. Expresión e co-

municación de feitos e de emocións a través de producións plásticas, utilizando técni-

cas e materias diversos. 

- Exploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos cotiás e 

de instrumentos musicais. Discriminación do son e dos seus contrastes. 

- Interpretación de canción seguindo o ritmo e a melodía. 

- Utilización de xestos e de movementos corporais para a expresión e para a comunica-

ción 

- Representación de personaxes, feitos e situacións cotiás. 

- Participación e gozo en actividades de dramatización, xogo simbólico e outros xogos 

de expresión corporal 

Bloque 3: Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e da comunicación 

- Iniciación no uso moderado dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da informa-

ción e da comunicación (ordenador, impresora, cámara de fotos, teléfono, vídeo, …). 

- Descubrimento das TICs como fonte de información e de gozo. 
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- Interese polo uso das TICs como medio de expresión e comunicación. 

- Aceptación das normas que rexen o uso de instrumentos tecnolóxicos na aula. 

- Achegamento e valoración de producións audiovisuais. 

5. EDUCACIÓN EN VALORES 

Coa educación en valores alúdese a unha serie de contidos que impregnan a nosa 

práctica educativa e fomentan un estilo de vida e comportamento cotiá como aceptación 

deses valores que a sociedade establece coma positivos para o seu bo funcionamento. 

Estes contidos teñen por finalidade formar persoas capaces de construír o seu propio 

sistema de valores, para enxuizar criticamente a realidade que lles tocou vivir, coa fin 

de transformala e mellorala. Estamos nunha etapa educativa fundamental para a 

interiorización de regras e normas, e a educación en valores contribúe a desenvolver nas 

nenas e nenos non sóas súas capacidades intelectuais, senón tamén as súas capacidades 

afectivas, motrices e de relación interpersoal, expresando a problemática cotiá actual. 

Debemos ter presente que as nenas e nenos aprenden por imitación do comportamento 

dos adultos. Por iso non só debemos falar do que debemos facer, senón que tamén 

debemos servir como exemplo en actitudes coma o compañeirismo, o respecto e a 

axuda aos demais, a orde e a limpeza, o uso do diálogo fronte a violencia e a 

agresividade, e o coidado e o respecto pola natureza. 

A necesidade da educación en valores aparece recollida na Lei Orgánica 2/2006 do 3 

de Maio de Educación (LOE) que foi modificada parcialmente no seu artigo único 

pola Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro de mellora da calidade educativa 

(LOMCE), no Real Decreto 1630/2006 de 29 de decembro polo que se establecen as 

ensinanzas mínimas do segundo ciclo de educación infantil, no Decreto 330/2009 de 

4 de xuño polo que se establece o currículo de educación infantil na CCAA de 

Galicia, e na Orde 25 de xuño de 2009 polo que se regula a implantación, 

desenvolvemento e avaliación do segundo ciclo de educación infantil na CCAA de 

Galicia. Ademais, fanse eco: A Lei 27/2005 do 30 de novembro de fomento da 

educación e a cultura da paz, o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se 

desenvolve a Lei 4/ 2011, do 30 de xuño de convivencia e participación da 
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comunidade educativa en materia de convivencia escolar e a Lei 3/2007 do 22 de 

marzo para a igualdade efectiva entre homes e mulleres . 

6. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Tanto a LOMCE cando fala de competencias clave, como a LOE cando se refire ás 

competencias básicas recollen que, malia que veñen indicadas para o ensino obrigatorio, 

é preciso que o seu desenvolvemento se inicie dende o comezo da escolarización, 

afirman tamén que deberán impregnar o currículo de educación infantil e servir como 

guía da práctica educativa. Por este motivos, as oito competencias van a estar presentes 

na programación de ciclo condicionando a metodoloxía educativa da nosa práctica 

educativa. 

- Competencia para aprender a aprender: supón iniciarse na aprendizaxe e ser quen de 

continuala de maneira autónoma. Implica admitir a diversidade de respostas posibles 

ante un mesmo problema, ser consciente do que se sabe e do que queda por aprender, 

de como se aprende, e de como se xestionan e controlan de forma eficaz os procesos 

de aprendizaxe, sendo conscientes das propias potencialidades e carencias. 

- Autonomía e iniciativa persoal: refírese á posibilidade de actuar con criterio propio e 

levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolve-la opción elixida, facéndose 

responsable dela, tanto no ámbito persoal coma no social. Esixe o desenvolvemento 

de valores persoais como a liberdade, a autoestima, a seguridade nun mesmo e a ca-

pacidade para enfrontarse ós problemas. 

- Competencia matemática: refírese á habilidade para utilizar números e as súas opera-

cións básicas, os símbolos, e o razoamento matemático para producir e interpretar as-

pectos cuantitativos e espaciais da realidade, coa fin de resolver problemas relaciona-

dos coa vida diaria. 

- Competencia no coñecemento e interacción co medio físico: consiste na habilidade de 

interactuar co mundo físico, facilitando a comprensión de sucesos, a predición de 

consecuencias e a mellora e á preservación das condicións de vida propia, dos demais 

e do resto dos seres vivos 
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- Competencia social e cidadá: refírese á comprensión da realidade social do mundo no 

que se vive e exercendo a cidadanía democrática. Supón ser quen de se poñer no lugar 

do/a outro/a, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas e a 

cultura dos/as outros/as. 

- Competencia en comunicación lingüística: refírese á utilización da linguaxe como 

instrumento de comunicación (oral e escrita), de aprendizaxe e de regulación de con-

dutas e emocións. Supón a utilización activa e efectiva de habilidades lingüísticas e 

das regras do intercambio comunicativo en diferentes situacións. 

- Competencia cultural e artística: supón apreciar, comprender e valorar criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizándoas como fonte de gozo e en-

riquecemento persoal e considerándoas como parte do patrimonio cultural dos pobos. 

Tamén engloba a expresión de ideas, experiencias ou sentimentos, a través de diferen-

tes medios de expresión: a música, a linguaxe verbal, a linguaxe corporal, as artes po-

pulares… 

- Competencia dixital e tratamento da información: refírese á habilidade para buscar, 

obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento. Implica o 

acceso e selección de información, e o seu uso e a transmisión en distintos soportes, 

empregando as tecnoloxías da información e da comunicación coma un elemento 

esencial para informarse e para comunicarse. 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO CICLO 

Segundo se establece na Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a 

implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de Educación 

Infantil na CCAA de Galicia, así coma o Decreto 330/2009, do 4 de xuño polo que 

se establece o currículo de educación infantil na CCAA de Galicia, a observación 

directa e sistemática, a análise das producións dos nenos e nenas e as entrevistas coas 

familias serán as principais técnicas de avaliación que terá un enfoque global, continuo 

e formativo. Valóranse polo tanto os aspectos cuantitativos tales coma o traballo 

individual, e os aspectos cualitativos, coma o comportamento ou a participación e o 

interese. Asemade das capacidades das alumnas e alumnos tamén son obxecto de 
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avaliación nesta etapa a organización espazo-temporal, os materiais dispoñibles, as 

dificultades atopadas na nosa propia practica educativa, coa fin de mellorala. 

Potenciaremos a coavaliación, a través da reflexión co alumnado sobre os seus 

progresos e dificultades, porque isto sempre favorece a súa autoestima. Valorase polo 

tanto o grao de consecución dos obxectivos propostos, a través dos criterios de 

avaliación, que se expoñen a continuación: 

7.1.Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

- Amosa un coñecemento progresivo do seu esquema corporal e un control crecente do 

seu corpo, global e sectorialmente, manifestando confianza nas súas posibilidades e 

respecto e aceptación polas características dos demais. 

- Representa a figura humana.  

- Identifica os sentidos e as súas funcións. 

- Expresa e denomina emocións e sentimentos. 

- Amosa unha imaxe axustada e positiva de si mesmo/a. Desenvolve sentimentos de 

autoestima e confianza en si mesmo/a. 

- Participa nos xogos,  amosando destrezas motoras e habilidades manipulativas de 

carácter fino, e regulando a expresión de sentimentos e de emocións que provoca a 

propia dinámica dos xogos. 

- Colabora na elaboración das regras do xogo e as respecta. 

- Realiza grafos con precisión progresiva. 

- Realiza autonomamente e con iniciativa, actividades habituais para satisfacer necesi-

dades básicas. 

- Manifesta progresivamente hábitos de organización, de atención, de iniciativa e de 

esforzo. 

- Amosa habilidades de axuda aos demais. 
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- Consolida progresivamente hábitos de coidado persoal: hixiene, saúde e benestar. 

Amosa un aspecto persoal coidado. 

- Adquire progresivamente normas de comportamento nas comidas. 

- Progresa na adquisición de hábitos relacionados coa seguridade viaria. 

- Participa e colabora no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

- Resolve situacións conflitivas da vida cotiá. 

7.2. Área: Coñecemento da contorna 

- Discrimina obxectos e elementos do medio inmediato e actúa sobre eles. 

- Recoñece algunhas propiedades dos obxectos (suavidade, olor, textura,…) 

- Agrupa, clasifica e ordena elementos e coleccións segundo semellanzas e diferenzas. 

- Discrimina e compara algunhas magnitudes. 

- Cuantifica coleccións mediante o uso da serie numérica e das regretas. 

- Identifica e nomea propiedades de obxectos: forma, cor, tamaño, peso, estado. 

- Identifica elementos do medio urbano. 

- Manexa as nocións espaciais: dentro/fora, arriba/abaixo, preto/lonxe, 

enriba/debaixo,…e temporais: antes/despois, á mañá/ á tarde,… 

- Identifica cantidade e grafo dos 10 primeiros números. Realiza os seus grafos. 

- Identifica os números ordinarias ata o 5º. 

- Resolve situacións problemáticas de suma e restas sinxelas. 

- Rexistra a data no calendario. Nomea os días da semana. 
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- Interésase polo medio natural, identifica e nomea algúns dos seus compoñentes como 

animais e plantas, os elementos naturais da vida e establece relacións sinxelas de 

interdependencia. 

- Manifesta actitudes de coidado e de respecto cara a natureza e participa en actividades 

para conservara. 

- Nomea as estacións do ano e as súas características. 

- Rexistra o tempo atmosférico. 

- Identifica e coñece grupos sociais moi próximos: a familia, o colexio, a rúa. 

- Respecta as normas de seguridade na rúa e nos transportes. 

- Identifica profesións e as respecta. 

- Amosa habilidades sociais e resolve conflitos. 

- Respecta os nenos doutras culturas e se interesa polas súas costumes, bailes, comidas 

típicas, lingua,… 

- Participa en feitos culturais do seu medio. 

- Identifica e valora festas populares, tradicións e costumes de Galiza. 

7.3.Área Linguaxes: Comunicación e representación 

- Exprésase oralmente e con claridade.  

- Expresa oralmente algunhas emocións, ideas, sentimentos. 

- Amplía progresivamente o vocabulario. 

- Comprende mensaxes orais diversas, relatos, producións literarias, 

descricións,…amosando unha actitude de escoita atenta e respectuosa.  

- Utiliza a linguaxe social para pedir, agradecer, saudar e despedirse. 
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- Discrimina o numero de sílabas das palabras.  

- Discrimina sons semellantes. 

- Le e interpretar imaxes, palabras, títulos de contos. 

- Emprega as dúas linguas oficiais para comunicarse. 

- Amosa interese polos textos escritos. 

- Coñece e utiliza algúns medios audiovisuais e tecnolóxicos. Distingue entre realidade 

e ficción. 

- Realiza un uso moderado dos medios e das tecnoloxías. 

- Identifica cores e as súas tonalidades, texturas e liñas. 

- Observa, escoita e goza coas obras de arte e musicais. 

- Exprésase a través de obras plásticas e musicais, utilizando diversas técnicas e 

materiais e goza con elas. 

- Identifica sons e goza do canto e da danza, seguindo o ritmo. 

- Exprésase a través do corpo e dos movementos. 

- Participa con agrado nas dramatizacións e nas danzas. 

- Amosa unha actitude relaxada. 

- Amosa interese polo uso das tecnoloxías da información e da comunicación dun xeito 

responsable. 

- Participa nas actividades propostas en lingua estranxeira. 

8. METODOLOXÍA 

Na planificación da intervención e no deseño de actividades obxecto da presente pro-

gramación didáctica de ciclo, tense moi presente a metodoloxía que se expón a conti-
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nuación, dado que constitúe o camiño que marca toda a intervención e que permitirá a 

consecución dos obxectivos previamente formulados. Esta metodoloxía constitúese co-

ma o vehículo dos contidos e un dos instrumentos imprescindibles na atención á diver-

sidade. 

Partindo polo tanto do establecido no Decreto 330/2009 de 4 de xuño con relación ás 

orientacións metodolóxicas, a metodoloxía a empregar será esencialmente activa, parti-

cipativa, dialogante e centrada nos/as nenos/as, tratando de que sexan eles/elas os que 

participen no “que”e no “como”, fomentando a toma de decisións no desenvolvemento 

de actividades, xerando o diálogo entre todos/as os/as implicados/as na execución das 

mesmas e outorgándolles unha maior implicación no desenvolvemento da programa-

ción, onde sexan os/as nenos/as os principais protagonistas. Os principios metodolóxi-

cos que enmarcan a práctica educativa son os seguintes: 

8.1. Ambiente de aprendizaxe 

Para acadar os obxectivos previstos, é fundamental unha axeitada organización do 

ambiente referida a: 

O espazo: Na distribución espacial, tense en conta a seguridade, as características do 

alumnado, así coma as actividades que se realizarán e que fomenten unha boa 

circulación polos diferentes espazos. As aulas están organizadas con lugares de uso 

común, coma os recunchos, lugares propios, coma o percheiro, a bandexa ou a cadeira. 

No espazo exterior, dispoñemos dunha zona para o xogo motórico e un areeiro. Os 

espazos do centro que se empregarán para o ciclo de educación infantil son as aulas, os 

servizos, o ximnasio, a aula de informática, a biblioteca e o patio. 

O tempo: a distribución temporal ten unha perspectiva flexible e globalizada, na que se 

alternan as actividades que permitan respectar os ritmos de actividade, xogo e descanso 

das nenas e nenos. Seguindo a Krapelin, e dado que a súa concentración baixa a medida 

que transcorre a xornada, realízase na primeira parte da mañá, cando son máis 

receptivos, a asemblea, a lóxica-matemática ou a grafomotricidade e na segunda parte 

da mañá actividades que requiran menos concentración como a plástica, o vídeo ou a 

lectura do conto. Planifícanse durante a xornada escolar unhas rutinas, coma o saúdo de 
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entrada, o aseo, o tempo da merenda, a asemblea de saída ou a despedida, que servirán 

aos nenos/as para interiorizar a noción do tempo. 

8.2. Perspectiva didáctica 

Organízanse os contidos cun enfoque globalizador xa que os/as nenos/as perciben a 

realidade coma un todo, para logo analizar as súas partes. Pártese polo tanto do 

coñecido para ir ao descoñecido, do simple ao complexo. O equipo de ciclo considera 

de vital relevancia ser quen de crear un ambiente de afectividade na aula, no que os 

aspectos afectivos sexan o fío condutor, coa fin de que o neno/a adquira seguridade e 

confianza. A asimilación de normas basearase sempre no razoamento porque o neno 

debe entender o porqué debe facer o que se lle pide. Asemade de empregar a asemblea 

para motivar ao noso alumnado sobre o que imos aprender, tamén lles ofreceremos 

situacións de aprendizaxe onde poidan facer propostas, tomar decisións ou expresar as 

súas opinións e sentimentos e tamén aproveitaremos para estimulalos a que se fagan 

preguntas e reflexionen e expresen as súas opinións e sentimentos. Así mesmo 

utilizaremos unha metodoloxía baseada no xogo coa fin de motivalos. Buscaremos que 

se produzan aprendizaxes significativas  porque todo ensino que aspire a ser eficaz debe 

partir do que o alumnado xa sabe ou do que pode facer por si só. Formularemos 

actividades que sexan do interese do alumnado porque o que lles interesa suscita a súa 

actividade. Partiremos da “pedagoxía do éxito”propoñendo actividades que poidan 

acadar por si sos, para que a motivación sexa positiva e baseada nos seus logros. 

Traballaremos na pedagoxía do erro, cambiando a idea de “evitar os erros”pola de 

“empregar os erros para aprender”, explicando como se producen e amosando como 

eliminalos, porque é preciso crear un clima no cal equivocarse sexa un paso máis no 

proceso de aprendizaxe. Darémoslle prioridade á educación da intelixencia emocional 

coa expresión dos sentimentos propios, para entender o que nos pasa e tentando 

entender os sentimentos alleos. Finalmente, valoraremos moi positivamente o traballo 

en equipo cos/coas compañeiros/as de nivel e de ciclo, así coma con outros/as 

profesionais do centro (orientador, mestres/as de apoio, mestres/as especialistas...). 
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8.3. O papel do profesorado 

Consideramos fundamental potenciar no alumnado habilidades que o axuden a conectar 

o que aprende na escola coa súa realidade para construír novas aprendizaxes. Para iso 

partimos do principio de interese xa que todo ensino que aspire a ser eficaz debe partir 

do que o alumnado lle gusta e do que xa sabe e pode facer por si só. O papel do equipo 

de ciclo éo de ser mediadores/as entre o/a neno/a e a súa cultura. Na aula ten que primar 

unha valoración positiva do alumnado, evitando comparacións negativas para evitar o 

reforzo de calquera conduta negativa. En definitiva, amosaremos prudencia áhora de 

facer as nosas valoracións e manteremos unha actitude positiva, guiando, apoiando, 

animando e estimulando a creatividade das nenas e nenos. 

8.4. O papel da familia 

Na etapa da educación infantil é básica a colaboración entre os membros que inflúen no 

proceso educativo, é dicir, o equipo docente, a familia e a contorna. Así mesmo a LOE-

LOMCE, considera ás familias as primeiras responsables na educación dos fillos/as, xa 

que a súa influencia no seu desenvolvemento é innegable. Así mesmo afirma que "os 

centros de educación infantil cooperarán estreitamente con eles". O Decreto 330/2009 

do 4 de xuño polo que se establece o currículo de educación infantil na CCAA de 

Galicia sinala que a educación nesta etapa enténdese coma un proceso compartido coas 

familias, que se favorecerá dende o centro a través da ANPA e da titoría, tal e coma se 

contempla na Orde do 22 de xullo de 1997, motivo polo cal no centro a atención 

individual ás familias será os luns de 17:00 á18:00. Tal e como sinala a Orde do 25 de 

xuño de 2009,celebraranse reunión globais de inicio do curso. Familia e escola 

debemos adoptar unha actuación complementaria e coherente xa que a eficacia da 

educación infantil dependerá en grande medida desa unificación de criterios. A nosa 

relación deberá basearse nunha comunicación fluída, cuxos canles se concretarán no 

proxecto educativo. A participación das familias na actividade da aula se reflicte non só 

aportando materiais para as actividades, senón tamén a través da proposta de 

participación nas actividades complementarias ou da proposición en actividades nas que 

queiran colaborar. 
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8.5. O papel do alumnado 

Cando as nenas e nenos chegan á escola non o fan de baleiro, senón que traen consigo 

unha bagaxe coas súas experiencias marcadas, maioritariamente, pola influencia da súa 

contorna. O equipo de ciclo aproveitará esa bagaxe para que os nenos e nenas potencien 

as súas capacidades de descubrir e sentirse exploradores/as, realizando distintas 

experiencias na aula con obxectos, etc. Para conferirlles responsabilidades de distinta 

complexidade, nomearase un/unha encargado/a diferente cada día. Así mesmo tamén 

empregarase a asemblea para realizar unha coavaliación, facéndoos reflexionar sobre os 

seus progresos. 

8.6. Agrupamentos 

Para poder atender á diversidade do alumnado, formularanse actividades que impliquen 

distintas formas de agrupamento, como son as de gran grupo (a asemblea, o recreo ou o 

vídeo), as de grupo medio (o traballo por recantos) e as individuais, nas que os/as 

nenos/as poidan desenvolver estratexias de planificación de acción, responsabilidade e 

autonomía. 

9. MATERIAIS E RECURSOS 

O equipamento das aulas e os materiais que se utilizarán son moi importantes para o 

proceso de desenvolvemento do alumnado. 

Os materiais a empregar serán materiais de contorna, de reciclaxe, simbólico, material 

manipulativo, material audiovisual, material lóxico-matemático, e material funxible, do 

propio centro, das administracións, procedentes de materiais curriculares elaborados ou 

de elaboración propia. 

Exponse a continuación o equipamento básico do ciclo de educación infantil así coma  

os materiais didácticos e curriculares precisos para levar a cabo esta programación: 

9.1. Equipamento 

Nas aulas existen dous tipos de equipamento: 
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- Mobiliario da aula: as aulas dispoñen de taboleiro, mesa para o/a mestre/a, mesas e 

cadeiras para o alumnado, armarios e gabeteiros. 

- Tics: nas aulas disponse de ordenadores para o alumnado e Encerado Dixital 

Interactivo. 

9.2. Materiais didácticos 

- Material simbólico: bonecos/as, utensilios de cociña, de aseo,… 

- Material manipulativo: de construción, encaixables, quebracabezas,… 

- Material audiovisual: EDI (Encerado Dixital Interactivo), ordenadores, contos, 

láminas, fotografías,… 

- Material lóxico-matemático: quebracabezas, dominó, ábaco, bloques lóxicos, regletas 

- Material funxible: gomets, pegamentos, tixeiras, ceras, rotuladores, pintura de dedos, 

… 

- Material de refugallo: caixas de cartón, rolos e papel de cociña, cartónsbaleiros, teas, 

xornais,… 

9.3. Material curricular 

- Os materiais curriculares a utilizar nos diferentes niveis do ciclo de Educación Infantil 

están publicitados na web e no taboleiro do centro. 

9.4. Recursos humanos 

O equipo de ciclo de educación infantil están comporto por 10 mestras (8 titoras e 2 

mestras de apoio). O centro conta con especialistas en lingua inglesa, música, educación 

física, relixión católica e relixión evanxélica. Asemade contase co asesoramento do 

departamento de orientación. 
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10.MEDIDAS DE ATENCIÓN ÁDIVERSIDADE 

O enfoque construtivista permite atender ás características individuais de cada alumno/a 

o que supón un dos eixos fundamentais da atención á diversidade. A LOE modificada 

parcialmente pola LOMCE réxese polos principios de normalización e inclusión. En 

palabras do mestre e pedagogo Loris Malaguzzi“unha escola debe ser un lugar para 

todos os nenos, non baseada na idea que todos son iguais, senón que todos son diferen-

tes”. 

Non existe un neno igual a outro, polo tanto o alumnado é ante todo un ser único, e esa 

diversidade fai que nunha aula os/as alumnos/as presenten diferentes necesidades 

educativas, se ben é preciso distinguir entre necesidades educativas permanentes e 

temporais. 

Co fin de garantir a equidade a LOE-LOMCE aborda os grupos de alumnos/as que 

requiren unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar algunha necesidade 

específica de apoio educativo, e asemade, establece os recursos precisos para acometer 

esta tarefa co obxectivo de acabar a súa plena inclusión e integración. 

A axeitada resposta educativa para tódolos/as alumnos/as concíbese a partir do principio 

de inclusión. Enténdese que unicamente desde xeito se garante o desenvolvemento de 

todos/as, favorécese a equidade e contribúese a unha maior cohesión social. A atención 

á diversidade é unha necesidade que abrangue a tódalas etapas educativas e tódolos/as 

alumnos/as, é dicir, trátase de contemplar a diversidade como principio e non coma 

unha medida que corresponda as necesidades duns poucos/as. 

Co obxecto de dar resposta á diversidade das aulas adoptaranse estratexias tales coma: 

- Modificación do tempo das aprendizaxes adaptándose a realidade da súa aula e das 

características individuais de cada un/unha dos/as alumnos/as. 

- Adecuación da axuda pedagóxica. 

- Adecuación da metodoloxía: o traballo individual, en parellas, en pequeno grupo e en 

gran grupo fai posible secuencias educativas nas que a aprendizaxe ten carácter 
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cooperativo e resulta beneficioso para todos/as, á vez que posibilita o acceso ás zonas 

de desenvolvemento próximo. 

- Adecuación das actividades as diferenzas individuais do alumnado. 

Realizaranse polo tanto actividades que reforcen as aprendizaxes duns e que amplíen as 

dos/as outros/as. Ademais das actividades propostas para o traballo diario, realizaranse 

actividades de reforzo e ampliación no caso de ser preciso. 

Co obxecto de conseguir unha oferta educativa de calidade, e conseguir a integración e 

participación do alumnado con NEAEs, o equipo de mestres/as colaborará cos/coas 

profesionais especializados necesarios para introducir as adaptacións axeitadas para a 

atención desde alumnado.  

11.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALACIÓN 

A avaliación concíbese coma un instrumento regulador, orientador e autocorrector do 

proceso educativo e realizarase de forma continua formando parte inseparable do proce-

so educativo. Será polo tanto global, continua e formativa segundo a Orde do 25 de 

xuño de 2009. Global en canto que engloba as capacidades ou aspectos a desenvolver 

no neno/a a nivel cognitivo, motriz, comunicativo, expresivo e afectivo; continua dado 

que recolle constantemente a información do proceso de ensinanza-aprendizaxe do 

alumnado; formativa dado que permite mellorar paulatinamente os procesos e resulta-

dos da intervención educativa e integradora dado que avalía o rendemento no conxunto 

das áreas. En definitiva, a avaliación é unha reflexión, un control de calidade sobre o 

que se fai para posteriormente tomar as decisións oportunas. 

A avaliación é función do/a titor/a, coas aportacións do resto de profesorado e avalian-

do tanto as aprendizaxes do alumnado, coma o proceso de ensinanza-aprendizaxe e a 

súa propia práctica docente, denominado tamén como triangulación da avaliación. 

Ao longo do curso escolar levaranse a cabo 4 sesións de avaliación; unha inicial e 3 ao 

longo do curso, das que se levantará a correspondente acta. 
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Os documentos de avaliación recóllense na Orde do 25 de xuño de 2009 e forman par-

te do expediente persoal do alumnado que son: o informe persoal, o informe de avalia-

ción inicial e o informe anual de avaliación individualizado. 

Ademais dos documentos citados, informarase de forma escrita ás familias unha vez 

cada trimestre, no cal reflectiranse os aprendizaxes referidos ás capacidades que se pre-

tenden desenvolver nos/as nenos/as, e como mínimo realizarase unha reunión global 

ao inicio do curso. 

Para a avaliación utilizaranse distintas estratexias e técnicas, constituíndo a observación 

directa e sistemática, o análise das producións dos/as nenos/as e as entrevistas coas 

familias ou titores/as legais as principais técnicas e fontes de información, tal e como se 

sinala na Orde do 25 de xuño de 2009. 

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

O Decreto 374/1996 do 17 de outubro e a Orde 22 de xullo de 1997 pola que se 

regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de EI e 

colexios de EP, CEIP, definen as actividades complementarias como as que, formando 

parte da programación, se realizan co alumnado en horario lectivo, diferenciándose das 

actividades extraescolares polo momento, espazo ou recursos que se utilicen. As 

actividades complementarias máis habituais son as celebracións e as visitas, que sempre 

teñen un grande atractivo para as nenas e nenos porque supoñen cambiar de espazo 

habitual.  

En canto ás actividades complementarias/saídas previstas para este curso pendente de 

confirmación no momento de presentación da presente programación de ciclo para 

todos os niveis do ciclo son as seguintes: 

- PRIMEIRO TRIMESTRE: No mes de outubro o Magosto e no mes de decembro o 

Festival do Nadal. 

- SEGUNDO TRIMESTRE: No mes de febreiro celebraremos o Entroido. 



 

Programación didáctica de ciclo (2ºciclo de Educación Infantil) curso 2019/2020 Páxina 33 

- TERCEIRO TRIMESTRE: No mes de maio celebraremos o Festival das Letras 

Galegas.  

Con relación as saídas didácticas, están previstas as seguintes: 

- Programa Coruña Educa do Concello da Coruña. 

- O cine (CGAI). 

- O Centro de Turismo Ecuestre “O Ventoso”. 

- O MUNCYT. 

- O parque de bombeiros da Coruña. 

- O Aquarium Finisterrae. 

- Pobo aventura (Teixeiro). 

- Faremos tamén unha excursión de fin de curso. 

As actividades complementarias e extra-escolares están incluídas na Programación Xe-

ral Anual. Con relación as actividades extraescolares son xestionadas polo ANPA. 

13.CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

Segundo o establecido no Plan de Convivencia tódalas actuacións do centro estarán 

encamiñadas ao desenvolvemento de comportamentos axeitados para convivir mellor, 

previr e crear actitudes positivas cara aos demais así coma resolver conflitos a través do 

diálogo. Dentro do grupo aula e en concordancia co establecido no Plan de Convivencia 

fomentarase no alumnado o emprego de fórmulas sociais de cortesía, respectar a quenda 

de palabra, escoitar aos demais, falar sen gritar, respectar a diversidade, entre outras. 

Incorporaras nas aulas de educación infantil o Recuncho da Calma. 

Cabe sinalar que o centro está levando a cabo un Programa de Educación Responsable, 

cunha duración estimada de 3 anos, estando no primeiro ano de execución do mesmo 

onde está previsto realizar a formación das persoas participantes neste proxecto e  a 

implementación de determinadas prácticas por parte das persoas participantes no 

mesmo. 
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14.CONCRECIÓN DO PLAN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 

COMUNICACIÓN PARA O CICLO 

Plan TIC cuxo obxecto é desenvolver a competencia dixital. Para isto a nivel de centro 

formúlanse como obxectivos utilizar as tecnoloxías como medio de creación, de 

integración, de cooperación e de expresión das propias ideas; utilizar programas e 

contornas que faciliten o aprendizaxe das diferentes áreas do currículo favorecendo a 

adquisición de habilidades e destrezas. Este plan concrétase na aula utilizando coma 

recurso o Recuncho do Curioso para atopar información que se precise en cada 

momento, para realizar un proxecto dando pautas e guías sobre o uso dos buscadores de 

internet, mediante a gamificación que lles permita aprender xogando nun entorno 

virtual, empregando a cámara dixital para facer notar o paso do tempo dunha planta, 

creando materiais en soportes dixitais e audiovisuais, mediante a robótica, aproveitando 

tódalas opcións que nos oferta o EDI da aula, entre outras múltiples cuestións. Cabe 

sinalar que en todo momento estarase en coordinación co dinamizador/a TIC (Orde do 

17 de xullo de 2007). 

En todas as aulas de Educación Infantil contase con Encerado Dixital Interactivo (EDI). 


