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ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS

Coñecer e representar o 
propio corpo, identicando as 
súas partes Exploración do propio corpo

Recoñecer, identificar e 
representar o propio 
corpo na súa globalidade e
as súas diferentes partes

Logra un esbozo da figura 
humana diferenciando: 
cabeza e corpo, brazos, 
mans, pernas e pes

Autonomía e iniciativa 
persoal



ÁREA DE COÑECEMENTO DA CONTORNA

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS

Iniciarse nas habilidades 
matemáticas, manipulando 
funcionalmente elementos e 
coleccións, identificando os 
seus atributos e calidades e 
máis establecendo relacións 
de agrupamentos, 
clasificación, orde e 
cuantificación

Recoñecemento do uso do 
número na vida diaria e 
inicio no rexistro de 
cantidades. 
Emprego dos números para 
identificar, contar, 
clasificar,numerar, 
informarse e ordenar 
elementos da realidade 
sempre en situacións 
contextualizadas e 
significativas

Empregar os números 
para identificar, contar, 
clasificar, informarse e 
ordenar elementos da 
realidade, aproximándose 
ao seu valor notacional e 
conceptual

Asocia algúns números 
coas cantidades que 
representan

Matemática



ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE
AVALIACIÓN

COMPETENCIAS

Achegarse á lingua escrita a 
través de distintos tipos de 
texto Iniciación no uso da escrita 

en situacións 
contextualizadas e reais

Producir diferentes tipos 
de texos individualmente, 
con escritura convencional
ou non, con propósitos e 
intencións diferentes: 
recoller e transmitir 
información, gozo...

Iniciouse no uso da escrita 
en situacións 
contextualizadas e reais

Comunicación 
lingüística



1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A observación directa e sistemática, a análise das produccións das nenas e nenos e  de ser necesarias neste 
trimestre,  entrevistas coas familias ou titores legais.

Instrumentos:
Rexistro da realización das tarefas propostas, mediante a aportación de fotos e vídeos por parte da familia.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Media dos resultados acadados na primeira e segunda avaliación

Valórase de xeito positivo a realización das tarefas propostas este trimestre
 



2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades están propostas dende un enfoque globalizador, traballando de xeito interdisciplinar as 
diferentes areas do currículum:

Actividades lúdicas
Actividades interactivas
Actividades manipulativas
Actividades prácticas
Actividades de exploración

 As actividades serán fundamentalmente de repaso e afondamento no xa iniciado nos trimestres anteriores, 
adaptándonos aos materiais de uso cotiá que temos nas casas.

Metodoloxía

Empregaremos as TICS para facerlle chegar ás familias as diferentes propostas semanais de actividades a 
través da web do cole.
O colexio prestará  dispositivos as familias que non conten con eles.
Nos casos que as familias non conten con acceso a internet porémonos en contacto co concello para que 
lles fagan chegar as propostas de actividades en formato papel.
As familias aportarannos fotos ou vídeos da realización das tarefas a través do correo electrónico ou da 
aula virtual

Materiais e recursos

Servicio de mensaxería ABALAR
Correo electrónico
Aula virtual
Web do centro
Enlaces a youtube
Enlaces a webs educativas



3. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

A información farase a través das seguintes canles:
ABALAR
WEB DO CENTRO
CORREO ELECTRÓNICO
AULA VIRTUAL

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.


