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1. XUSTIFICACIÓN 
 
A elaboración desta addenda da programación está baseada na seguinte lexislación : 

 
 Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro 
trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia: 
No punto 6.1 di. “ Os centros e o profesorado revisarán os currículos e as 
programacións  didácticas para centrar as actividades lectivas do derradeiro 
trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que deberían 
desenvolver os alumnos e as alumnas, en función da súa etapa, curso, área ou 
materia, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non penalizar ou 
afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas. 
No punto 6.7 di: “Os departamentos didácticos, os equipos de ciclo e os equipos 
docentes de cada curso, baixo a coordinación e dirección da respectiva xefatura 
de departamento, coordinación de ciclo ou do titor ou titora de curso, adaptarán 
a programación didáctica das ensinanzas correspondentes ao ciclo, áreas, 
materias ou módulos integrados no departamento, que será o referente para o 
profesorado que imparta a mesma área, materia, módulo ou ámbito no centro 
educativo” 

 
 

Así mesmo tratarase de introducir aos nenos/as nas competencias básicas que marca a LOE, e 

que se deberán alcanzar ao longo do ensino básico, pero que tal e como se  indica no anexo II 

do decreto deberán iniciarse dende o comezo da escolarización 

En todo momento se considera que a educación infantil é un ciclo e polo tanto os obxectivos 

poden ser acadados ao longo e ao final do mesmo. 
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2.- PROPOSTA CURRICULAR POR ÁREAS E NIVEIS ADAPTADA AO TERCEIRO 
TRIMESTRE 
 

 

2.1. ÁREA DE COÑECEMENTODE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

2.1.1. OBXECTIVOS 

 

 Identificar os propios sentimentos, emocións ,necesidades ou preferencias, e ser 
quen de denominalos, expresalos e comunicárllelos aos demais, descubrindo e respectando 
tamén os dos outros. 

 Formarse unha imaxe discriminatoria, valorando positivamente, respectando e 
aceptando as diferenzas. 

 Realizar, de maneira cada vez máis autónoma, actividades habituais e tarefas 
sinxelas para resolver problemas da vida cotiá. 

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

de iniciativa e de esforzo. 

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

hixiene e co fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das situacións cotiás de 

equilibrio e de benestar emocional. 

 Pedir e aceptar axuda nas situacións que o requiran. 

 
2.1.2. CONTIDOS 
 

4º CURSO 5º CURSO 6º CURSO 
O corpo e a propia 

imaxe: 
-Exploración do propio 

corpo: esquema corporal. 
-Sensacións e 

percepcións. 
-Identificación e 

manifestación de 

sentimentos propios e 

dos outros. 
-A autoestima: 

identificación e 

valoración de 

características persoais. 
. 
 

 

Xogo e movemento: 
-Nocións básicas de 

orientación en espazos e 

en labirintos. 
-Psicomotricidade: 

actividade motriz. 

O corpo e a propia imaxe: 
-Exploración do propio corpo.- 

-Esquema corporal. 
-Identificación e utilización dos 

sentidos: sensacións e 

percepcións. 

- Discriminación auditiva e 

visual. 
-Identificación, expresión e 

valoración de sentimentos 

propios e alleos: alegría, 

tristeza, enfado, medo, valentía, 

autocontrol, autoestima, 

empatía, heterocentrismo, 

tolerancia, afrontar a 

intolerancia. 
 

Xogo e movemento: 
-Grafomotricidade e a súa 

realización: traxectos e 

labirintos. 
-Psicomotricidade: actividade 

motriz, xogo con obxectos, 

O corpo e a propia imaxe: 
-O corpo humano: exploración. 
-O esquema corporal: 

localización e representación. -

Os sentidos: sensacións e 

percepcións. 
-Percepción 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. 
-Formación dunha imaxe 

positiva de si mesmo . 
 

 

Xogo e movemento: 
-Gusto polo xogo. 
-Participación e confianza 
nas propias posibilidades. 
-Psicomotricidade: actividade 

motriz, xogo con obxectos, 
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-Xogos con obxectos. 
-Relaxación. 
 
 
 
 
A actividade e a vida 

cotiá: 
-As actividades da vida 

cotiá. Iniciativa e  

progresiva autonomía na 

súa realización. 
-Satisfacción pola 

realización de tarefas e a 

súa valoración. 
 

 

 

 

O coidado persoal e a 

saúde: 
-Práctica de hábitos 

saudables: hixiene 

corporal, alimentación 

completa e descanso. 
-Utilización axeitada de 

espazos, de elementos e 

de obxectos. 
-Valoración da actitude 

de axuda doutras 

persoas. 

circuíto, relaxación. 

 

 
 

 

 

A actividade e a vida cotiá:. 
-A actividade da vida cotiá. 

Iniciativa e progresiva 

autonomía na súa realización. 
-Habilidades para a interacción 

e para a colaboración de forma 

afectuosa: axuda, 

solidariedade, colaboración, 

cooperación, amizade, amor. 
 

 

 

 

O coidado persoal e a saúde: 
-Práctica de hábitos saudables: 

hixiene corporal, alimentación 

(inxesta de alimentos variados, 

incluíndo os de orixe vexetal), 

descanso axeitado, 

respectando os horarios de 

sono e de vixilia. 
-Colaboración no mantemento 

da orde e da limpeza nos 

elementos do medio. 
-Coñecemento e valoración 

dalgúns factores de risco. 
-Petición e aceptación de 

axuda en situacións que a 

requiran.  

circuíto e relaxación. 
-Labirintos e a súa resolución. 
-Realización de actividades 

grafomotrices. 
 

 

A actividade e a vida cotiá: 
-As actividades da vida cotiá. 
-Iniciativa e progresiva 

autonomía. 
-Normas que regulan a vida 

cotiá. 
-Hábitos elementais de 

organización, de atención, de 

iniciativa, de esforzo; 

observación. 

 

 

 
-O coidado persoal e a saúde: 
-Práctica de hábitos saudables 

de hixiene corporal, de 

alimentación, de vestido e de 

descanso, e aceptación das 

normas de comportamento 

establecidas. 
-A saúde e a enfermidade. 
-Petición e aceptación de axuda 

en situacións que a requiran e a 

súa valoración. 
-Colaboración no mantemento 

de ambientes limpos e 

ordenados 
 

 

  



Addenda Programación  Didáctica 2019-2020                              2º ciclo de E. Infantil 
 

6 
 

2.2. ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

2.2.1. OBXECTIVOS 

 

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

calidades. 

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

conciencia da funcionalidade dos números na vida cotiá. 

 Iniciarse no coñecemento do ABN partindo da realidade próxima e da manipulación 

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

vida cotiá. 

 Observar e explorar o seu medio de forma activa, xerando interpretacións sobre 

algunhas situacións e feitos significativos e amosando interese polo seu coñecemento. 
 
 
 
2.2.2. CONTIDOS 
 

4º CURSO 5º CURSO 6º CURSO 
 

Medio Físico: 

elementos, relacións e 

medida: 
-Os obxectos e materiais 

presentes no medio. 

Percepción e 

identificación das súas 

calidades. 
-Relacións de orde, 

seriacións, 

clasificacións, 

secuencias temporais, 

crebacabezas. 
-Achegamento á 

cuantificación de 

coleccións, utilizando o 

conteo como estratexia 

e a metodoloxía ABN. 
-Achegamento á serie 

numérica (1, 2, 3) e aos 

seus grafos. 
 

Achegamento a 

natureza: 
-Identificación de 

elementos naturais: 

auga, sol, plantas, terra 

e as súas 

consecuencias. 

 

Medio Físico: elementos, 

relacións e medida: 
-Situación temporal de 

actividades da vida cotiá: 

secuencia temporal. 
-Utilización do conteo, do 

reparto e a manipulación como 

estratexia de estimación e uso 

dos cardinais (Método 

ABN)(correspondencias entre 

coleccións). 
-Achegamento á serie numérica 

e ao seu grafo (números 1 ao 7 

e as súas regretas), e a súa 

utilidade oral para contar. 

Concienciación da súa 

funcionalidade na vida cotiá 

 

 

 

 

 
Achegamentoa natureza: 
-Curiosidade, coidado, respecto 

e valoración positiva dos 

elementos do medio natural. 
-Elementos da natureza (auga, 

terra, aire) e a súa influencia na 

vida dos seres vivos. 

 

Medio Físico: elementos, 

relacións e medida: 
-Composición de crebacabezas. 
-Ordenación temporal: historietas. 

- Coñecemento e utilización de ABN 

para: 
-Conteo. 
-A serie numérica ata o 10. 
- A funcionalidade dos números. 
-Situacións problemáticas: suma e 

resta. 
-Medida do tempo: o calendario e o 

rexistro da data. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Achegamentoa natureza: 

--
As estacións do ano e as súas 

características. 
-Conservación e protección da 

natureza. Gozo en actividades ao 

aire libre. Observación do tempo 

atmosférico, as súas consecuencias 
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-Observación do tempo 

atmosférico, os seus 

cambios e as súas 

consecuencias. 
 

A cultura e vida en 

sociedade: 
-Recoñecemento 

dalgúns sinais de 

identidade cultural do 

medio, participando con 

interese en actividades 

sociais e culturais. 

-Observación dos cambios do 

tempo e o seu reflexo no 

calendario. 
 

 

A cultura e vida en 

sociedade: 
-Identificar os primeiros grupos 

sociais de pertenza. Valorar o 

traballo e os servizos dalgúns 

profesionais.. 
-Recoñecer algún sinal de 

identidade cultural do medio e 

participar en actividades 

grupais. 
 

e o seu reflexo no calendario. 
 

 

 

 

A cultura e vida en sociedade: 
-A familia e o centro escolar como 

primeiros grupos sociais. 

-A rúa.. 

- Incorporación de pautas axeitadas 

de comportamento: compartir, 

axudar, resolver conflitos mediante 

o diálogo. 
-Recoñecemento dos sinais de 

identidade cultural do medio e 

interese por participar neles: , «Día 

do Libro», «Día das Letras 

Galegas»… 
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2.3. ÁREA DE  COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

2.3.1. OBXECTIVOS 

 

 Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios, amosando interese. 

 Iniciarse no coñecemento e na utilización dos medios audiovisuais e das TICs. 

 Ver algunha produción audiovisual e facer unha valoración crítica dos seus contidos e 

estética. 

 Expresar e comunicar emocións, sentimentos, desexos e ideas, mediante a linguaxe 

plástica. 

 Explorar as posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos cotiáns e de 

instrumentos musicais. 
 
 
 
 
2.3.2. CONTIDOS 
 

4º CURSO 5º CURSO 6º CURSO 
 

Linguaxe verbal: 
-Comprensión da idea global 

dalgúns contos populares e 

doutros, identificando e 

nomeando os protagonistas 

e algún outro personaxe 

deles. 

 -Comprensión dalgúns 

poemas, trabalinguas e 

adiviñas. Reprodución oral 

dalgún fragmento deles. 
 

 

 

 

 

Linguaxe audiovisual e 

tecnoloxías deinformación e 

da comunicación: 
-Concienciación progresiva 

da necesidade do uso 

moderado dos medios 

audiovisuais e das 

tecnoloxías da Información e 

da comunicación. 
 

 

 

 

 
Linguaxe verbal: 
-Utilización e valoración 

progresiva da lingua oral para 

evocar e relatar feitos reais ou 

fantásticos, para expresar e 

comunicar ideas ou 

sentimentos... 
-Comprensión da idea global 

dalgúns contos populares e 

doutros, identificando e 

nomeando os protagonistas e 

algún outro personaxe deles. 

-Comprensión dalgúns 

poemas, trabalinguas e 

adiviñas.  
 

Linguaxe audiovisual e 

tecnoloxías da información e da 

comunicación: 
-Concienciación progresiva do 

uso moderado e valoración dos 

medios audiovisuais e das 

tecnoloxías da Información e 

da Comunicación. 
-Iniciación no coñecemento e 

valoración da utilidade dalgún 

deles, intentando comprender 

o seu funcionamento de forma 

elemental. 

 
Linguaxe verbal: 
-Utilización da lingua oral para 

comunicar e para expresar 

ideas, pensamentos e 

desexos.  
-Uso dun léxico preciso e 

variado.  

- Entoación e pronunciación 

clara.. 
-Achegamento ao uso da 

lingua escrita. 
-Textos de tradición literaria: 

poemas, adiviñas, 

trabalinguas, refráns, conto 
 

 

Linguaxe audiovisual e 

tecnoloxías da información e 

da comunicación: 
-Iniciación no uso moderado 

dos medios audiovisuais e 

das tecnoloxías da 

Información e da 

Comunicación (teléfono, 

radiocasete, gravadora, 

vídeo, cámara de fotos, 

ordenador, etc.). 
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Linguaxe artística: 
-Experimentación e 

descubrimento das cores 

primarias: verde, rosa, 

branca e negra. 
-Realización de obras 

plásticas con diferentes 

materiais e técnicas: 

láminas, obradoiros, debuxo 

libre. 
-Interpretación de cancións. 
 

 

 

 

 

 

 

Linguaxe corporal: 
-Participación en actividades 

de dramatización, danza e 

xogo simbólico. 

 

Linguaxe artística: 
-Experimentación, 

manipulación e descubrimento 

dalgúns elementos plásticos e 

diferentes cores. 
-Expresión e comunicación de 

feitos, de emocións e de 

fantasías a través de debuxos 

e doutras producións, 

utilizando diferentes técnicas e 

materiais. 
-Participación e gozo na 

interpretación de cancións, de 

xogos musicais e de danzas. 
 

 

 

 

Linguaxe corporal: 
-Participación en actividades 

de dramatización, danzas, 

xogo simbólico e outros xogos 

de expresión corporal. 
 

 

Linguaxe artística: 
-Experimentación e 

descubrimento dalgúns 

elementos que configuran a 

linguaxe plástica (liña, 
cor, textura, forma, espazo, 

etc.). 
-Expresión e comunicación de 

feitos e de emocións a través 

de producións plásticas. 
-Discriminación de sons e dos 

seus contrastes. 
-Participación activa e gozo 
na interpretación de 
cancións e de danzas. 
-Audición interesada de obras 

musicais. 
 

Linguaxe corporal: 
-Utilización de xestos e de 

movementos corporais para a 

expresión e para a 

comunicación. 
-Representación de 

personaxes, de feitos e de 

situacións cotiáns. 
-Participación e gozo en 

actividades de dramatización, 

xogo simbólico e outros xogos 

de expresión corporal. 
 

 

 
 
 
 
2.4. ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA-INGLÉS 

 

2.4.1. OBXECTIVOS 

 

 Aprender a saudar e despedirse na lingua estranxeira. 

 Adquirir fórmulas para pedir e dar as grazas por algo. 

 Dominar os nomes das cores e números en inglés. 

 Decir en inglés información persoal: como se chaman, os anos que teñen… 

 Cantar o aniversario en inglés(HappyBirthday). 

 Cantar as cancións do CD. 

 

 



Addenda Programación  Didáctica 2019
 

 

2.4.2. CONTIDOS 

 

 Saúdo,despedida. 

 Presentación da linguaxe,personaxes,etc.

 Cancións 

 Cores 

 Números 

 
 
2.5. ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA
 
2.5.1. OBXECTIVOS 
 

 Observar as manifestacións do medio familiar, social e natural
vivencia da fe católica para sentirse membro da comunidade relixiosa á que 
pertence. 

 Respectar as persoas e cousas do seu arredor, coidalas e preocuparse delas, 
como Xesús fixo e nos ensina a facer.

 
2.5.2. CONTIDOS 
 

 A manifestación do amor
compartir as cousas, perdoar e ser perdoados, e axudar os compañeiros e 
compañeiras. 

 A familia, lugar de descubrimento e experiencia relixiosa e cristiá. Somos os 
fillos e as fillas de Deus e parte da súa fami
agradecemento e alegría por pertencer a unha familia.

 
 
3. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA O 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL no 
terceiro trimestre 
 
 Competencia en Comunicación Lingüística
- Expresar ideas e sentimentos.

  Competencia matemática
- Situarse no tempo. 
- Clasificar formas, materiais, etc., dacordo a distintos criterios.

  Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico
- Amosar curiosidade por saber.

  Tratamento da información e da competencia dixital
  Competencia social e cidadá

- Construir, aceptar e cumprir normas.
  Competencia cultural e artística

- Ser capaz de amosar sensibilidade, de comunicar sentimentos, emocións e 
pensamentos con diversas linguaxes.

  Competencia para aprender a aprender
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Presentación da linguaxe,personaxes,etc. 

2.5. ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA 

Observar as manifestacións do medio familiar, social e natural 
vivencia da fe católica para sentirse membro da comunidade relixiosa á que 

Respectar as persoas e cousas do seu arredor, coidalas e preocuparse delas, 
como Xesús fixo e nos ensina a facer. 

A manifestación do amor cristián en xestos concretos: saudar, axudar, 
compartir as cousas, perdoar e ser perdoados, e axudar os compañeiros e 

A familia, lugar de descubrimento e experiencia relixiosa e cristiá. Somos os 
fillos e as fillas de Deus e parte da súa familia, a Igrexa. Expresións de 
agradecemento e alegría por pertencer a unha familia. 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA O 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL no 

Competencia en Comunicación Lingüística 
Expresar ideas e sentimentos. 

Competencia matemática 
 

Clasificar formas, materiais, etc., dacordo a distintos criterios. 
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

Amosar curiosidade por saber. 
Tratamento da información e da competencia dixital 
Competencia social e cidadá 

Construir, aceptar e cumprir normas. 
Competencia cultural e artística 

Ser capaz de amosar sensibilidade, de comunicar sentimentos, emocións e 
s linguaxes. 

Competencia para aprender a aprender 
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 que expresan a 
vivencia da fe católica para sentirse membro da comunidade relixiosa á que 

Respectar as persoas e cousas do seu arredor, coidalas e preocuparse delas, 

cristián en xestos concretos: saudar, axudar, 
compartir as cousas, perdoar e ser perdoados, e axudar os compañeiros e 

A familia, lugar de descubrimento e experiencia relixiosa e cristiá. Somos os 
lia, a Igrexa. Expresións de 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA O 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL no 

  

Ser capaz de amosar sensibilidade, de comunicar sentimentos, emocións e 
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  Autonomía e iniciativa persoal
- Actuar con seguridade coñecéndose a si mesmo
 
4. METODOLOXÍA 
A  metodoloxía neste periodo
medio de contacto para envío de tarefas e comunicación directa co alumnado e coas 
familias 
 

4º CURSO 
MATERIAIS E 
RECURSOS 

- Páxina web do 
centro. 

- Correo electrónico. 
- Plataforma abalar-

móbil. 
- Videochamada 

mediante a 
plataforma Cisco 
webex. 

- Teléfono 

Actividades  
(recuperación, 
repaso,reforzo, e no 
seu caso, 
ampliación) 
Gran parte das actividades 
son telemáticas, adaptadas 
a situación actual. Son 
sobretodo actividades 
relacionadas coa área de 
linguaxes: comunicación e 
representación 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e 
senconectividade)  
 
Principios de intervención 
educativa:  
•“Aprender a aprender” e 
“aprender facendo”  
•Enfoque globalizado. 
. Coordinación e 
comunicación entre 
profesorado e familias 
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Autonomía e iniciativa persoal 
Actuar con seguridade coñecéndose a si mesmo 

A  metodoloxía neste periodo estivo marcada polas distintas formas que posibilitaban o 
medio de contacto para envío de tarefas e comunicación directa co alumnado e coas 

5º CURSO 6º CURSO
MATERIAIS E 
RECURSOS 

MATERIAIS E 
RECURSOS

- Páxina web do 
centro. 

- Correo electrónico. 
- Plataforma abalar-

móbil. 
- Videochamada 

mediante a 
plataforma Cisco 
webex. 

- Teléfono 

- Páxina web do 
centro.

- Blog de aula.
- Correo electrónico.
- Plataforma abalar

móbil.
- Videochamada 

mediante a 
plataforma Cisco 
webex.

- Teléfono
Actividades  
(recuperación, 
repaso,reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades 
(recuperación, 
repaso,reforzo, e no 
seu caso, ampliación)

Gran parte das actividades son 
telemáticas, adaptadas a 
situación actual. Son 
sobretodo actividades 
relacionadas coa área de 
linguaxes: comunicación e 
representación  

Gran parte das actividades 
son telemáticas, adaptadas a 
situación actual. Son 
sobretodo actividades 
relacionadas coa área de 
linguaxes: comunicación e 
representación  e tamén de 
coa área de coñecemento do 
contorno. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e 
senconectividade)  
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e 
senconectividade) 
 

Principios de intervención 
educativa:  
•“Aprender a aprender” e 
“aprender facendo”  
•Enfoque globalizador.  
•A afectividade como fío 
conductor.  
 
 
 

Principios de intervención 
educativa:  
•“Aprender a aprender” e 
“aprender facendo” 
•Enfoque globalizador. 
•A afectividade como fío 
conductor.  
Facilitar e promover a 
colaboración e coordinación 
do profesorado e as familias. 
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estivo marcada polas distintas formas que posibilitaban o 
medio de contacto para envío de tarefas e comunicación directa co alumnado e coas 

6º CURSO 
MATERIAIS E 
RECURSOS 
Páxina web do 

ro. 
Blog de aula. 
Correo electrónico. 
Plataforma abalar-
móbil. 
Videochamada 
mediante a 
plataforma Cisco 
webex. 
Teléfono 

Actividades  
(recuperación, 
repaso,reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Gran parte das actividades 
son telemáticas, adaptadas a 
situación actual. Son 

actividades 
relacionadas coa área de 
linguaxes: comunicación e 
representación  e tamén de 
coa área de coñecemento do 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e 
senconectividade)  

Principios de intervención 

•“Aprender a aprender” e 
“aprender facendo”  
•Enfoque globalizador.  

afectividade como fío 

Facilitar e promover a 
colaboración e coordinación 
do profesorado e as familias.  
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5. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
En Educación Infantil a avaliación forma parte inseparable do proceso educativo, e 
será global, continua e formativa. Debe servir para detectar e valorar os procesos de 
desenvolvemento do alumnado e analizar os seus progresos e dificultades, así como 
as súas aprendizaxes. 
 
Os criterios de avaliación nesta etapa flexibilizaranse atendendo especialmente ao 
desenvolvemento evolutivo do alumno ou alumna e á consecución dos obxectivos da 
etapa que só podemos constatar mediante a información aportada pola familia neste 
periodo de estado de alarma e as producións achegadas polos distintos medios. 
 
A Avaliación terá carácter diagnóstico e formativo.  
So poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado.  
 

4º CURSO 5º CURSO 6º CURSO 
- Valoración dos 

items das 
avaliacións 1º e 2º  

- Valoración positiva 
das produccións 
achegadas polo 
alumnado e a 
información 
aportada polas 
familias 

- Valoración dos 
items das 
avaliacións 1º e 2º 

- Valoración positiva 
das produccións 
achegadas polo 
alumnado e a 
información 
aportada polas 
familias 

- Valoración dos items 
das avaliacións 1º e 
2º 

- Valoración positiva 
das produccións 
achegadas polo 
alumnado e a 
información 
aportada polas 
familias 

 
 
 
 
 
7.  CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

 A promoción do segundo ciclo de educación infantil aoprimeiro ciclo de 
educación primaria será automática, con carácter xeral. 

 A decisión de promoción do alumnado con necesidades educativas especiais e 
do alumnado con altas capacidades intelectuaisrealizarase de acordo coa 
normativa vixente. 

 Os nenos e nenas poderán permanecer no segundo ciclo da educación infantil, 
excepcionalmente, un ano máis dos tres que costitúen o mesmo, cando o 
ditame de escolarización así o aconselle e previa autorización expresa da 
Consellería de Educación. 
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8. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
 
 
Información ao 
alumnado e ás 
familias  
 

Procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado:  
•Difusión entre ás familias:  
Aviso por mensaxería Abalar Móbil da súa publicación na páxina 
web do centro. 
•Difusión entre o alumnado:  
Blog de educación Infantil. videochamadas 

 
Publicidade 
 

 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  
 

 


