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ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 
COMPETENCIAS 

Progresar no desenvolvemento  

da motricidade fina e no 

control do propio corpo. 

O propio corpo: elementos e 

segmentos, posibilidades e 

limitacións motrices 

 

Coñecer o seu propio corpo 

e  as súas posibilidades de 

acción, recoñecendo as 

diferencias e semellanzas e 

desenrolando actitudes de 

valoración e respeto hacia 

os demais. 

Ten unha boa coordinación 

de movementos. 

Competencia en autonomía 

e iniciativa persoal 

Desenvolver a percepción, a 

coordinación visual, a atención  

e  a observación. 

Percepción, coordinación e 

atención. 

Realizar con autonomía 

progresiva as actividades e 

rutinas cotidianas. 

E autónomo nas actividades 
cotidianas 

Competencia no 

coñecemento e na 

interacción co mundo 

físico mediante a 

percepción do espazo 

físico en que se 

desenvolven a vida e a 

actividade humana . 

Desenvolver o esquema 

corporal, identificando 

algunhasposibilidades e 

limitacions. 

 

O propio corpo: elementos e 

segmentos, posibilidades e 

limitacións motrices 

 

Recoñecer as principais 

partes do corpoe as súas 

posibilidades demovemento: 

cabeza,tronco e 

extremidades 

Debuxa a figura humana 

diferenciando: cabeza, 

corpo e extremidades. 

Competencia en autonomía 

e iniciativa persoal 
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ÁREA DE COÑECEMENTO DA CONTORNA 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 
COMPETENCIAS 

Progresar no coñecemento da 

serie numérica, da 

comparación dos obxetos, 

nasasociacións, nas series, 

clasificacións, nas secuencias 

temporais, …. 

 

Realización de series, 

agrupacións e clasificacións. 

A serie numérica e os  

seusordinais. 

 

 

 

Utiliza o razonamiento 

loxico-matemático para 

resolver os problemas e 

situacións da vida cotidiana 

que o requiran. 

Compara e clasifica 

obxectosatendendo os seus 

atributos, cor, posición, 

tamaño, material, forma, ... 

Realiza series de dous 

elementos. 

Recoñece e diferenza ; 

círculo, cadrado, triángulo. 

Coñece e representa os 

números ata o 3. 

Asocia os 3 

primeirosnúmeros coas súas 

cantidades. 

 

Competencia matemática. 

 

Competencia no 

coñecemento e na 

interacción co mundo 

físico. 
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ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 
COMPETENCIAS 

Avanzar no proceso de 

adquisición da lectoescritura, 

lendo e interpretando 

imaxenes e producindo grafías 

e palabras. 

Producción de grafías: o 

nome. 

 

Aproximarse a lectura e a 

escritura en situacións da 

vida cotidiana. 

 

Recoñece e escribe o 

seunome 

 Competencia en 

comunicación lingüística ao 

abordar todos os aspectos 

que a configuran 

Progresar na expresión oral, 

na comprensión verbal, na 

interpretación de imaxes, na 

adquisición de vocabulario, na 

lectura de imaxes , na 

producción de trazos, grafias 

e palabras.  

 

Lectura e interpretación de 

imaxes . 

Coñece sabe interpretar 

imaxenes do seu contorno e 

da súa vida cotidiá. 

Interpreta imaxes, carteis…  Competencia cultural e 

artística ao abordar 

contidos que facilitan a 

expresión mediante 

diferentes códigos 

artísticos. 

Usar as TIC como medio para 

obter información, xogos, 

actividades ,tarefas, 

comprendendo a importancia 

de usalas moderadamente. 

 

Xogos, tarefas e actividades 

co ordenador. 

Utiliza de maneira cada vez 

mais axustada e 

responsable as tecnoloxías 

da información e 

comunicación. 

 

Iniciase na utilización das 

tecnoloxias 

Competencia dixital 
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Desenrolar a imaxinación, 

ainiciativa, a creatividade a 

través do arte. 

 

Técnicas de expresión 

plástica: recortado, picado, 

pegado, coloreado….. 

 

Utiliza distintas técnicas de 

expresión artistica. 

Recorta papeiscos dedos. 

Crea librementedebuxos 

comprensibles. 

Recorta con tesoiras. 

Pinta con ceras, rotuladores, 

pinceis….  

Competencia cultural e 

artística ao abordar 

contidos que facilitan a 

expresión mediante 

diferentes códigos 

artísticos. 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

 Basearase no seguemento continuo do alumnado tendo en conta a súa evolución ao longo do curso escolar. 

 

Instrumentos: 

 Rexistro de traballos realizados polo alumnado. 

 Aportacións das familias dos traballos realizados polos alumnos/as dende a casa. 

 

Cualificación final 

 

 Media dos resultados acadados na primeira e segunda avaliación. 

 Valoración positiva das actividades de repaso e recuperación realizadas. 

 Valoración positiva das actividades de ampliación realizadas. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 As actividades estarán plantexadasdendeun enfoque globalizadas e facilitador das aprendizaxes 

significativas. Estas actividades traballaránintercisplinarmete as distintas áreas de aprendizaxe e 

desarrollo do alumno/a. As características básicas das actividades propostas son: 

 Actividades lúdicas. 

 Actividades creativas. 

 Actividades interactivas. 

 Actividades dinámicas e activas. 

 Actividades serán principalmentederepaso ou recuperación. Centraremonos en actividades de repaso xa 

que estas permitirán asentar coscontidostraballados e que serán a base para asentar novosaprendizaxes.  

 Proponranseactividades de ampliación no caso de que os contidos fosen iniciados con anterioriadade e 

tendo en conta que serán retomados unha vez iniciado a actividade lectiva presencial. 

 Usaremos actividades de distintos formatos en función do momento ou dos contidos a traballar: 

 Actividades interactivas mediante recursos dispoñiblesnas web dixitais facilitadas por editoriaisou 

recursos gratuitos na rede. 

 Actividades en formato dixital: videos, audios... 
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 Actividades impresas: so cando sexa estrictamente necesario. 
 Actividades manipulativas, mediante rescursos que teñan o alcance nassúas casas. 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Empregaremos unha metodoloxía baseada no uso das T.I.C.S . Empregaremos a WEB do centro como plataforma 

para facer públicas as actividades, onde se exporán semanalmente. 

Nos casos que sexa necesario por falta de conectividade solicitaremos axuda ao Concello para facerlle chegar 

aos alumnos/as as actividades que se podan aportar en formato papel. 

 

Materiais e recursos 

Utilizaremos plataformas para facilitar a comunicación continua entre escola e familias mediante o servizo de 

mensaxeria de ABALAR. 

Utilizaremos o correo electrónico GMAIL, creado para este fin, para recibir as actividades realizados polos 

alumnos/as e para enviar os documentos que sexan necesarios en cada momento sobre as actividades. Este 

correo tamén se usará para a comunicación coas familias cando sexa necesario. 

Utilizaremos plataformas educativas como a WEB do centro, WEBS das editoriais coas que se traballa no 

centro, youtube, WEBS educativas ou plataformas dixitais que sexan gratuitas e seguras como CISCO WEBEX.  
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3. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

- Mediante correo ABALAR e WEB do centro. 

 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


