
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

6º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

CEIP BEN CHO SHEY 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE 
AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 

Desenvolver o esquema 
corporal, identificando 
algunhas posibilidades e 
limitacións, así como a súa 
representación gráfica.  

O propio corpo: elementos e 
segmentos, posibilidades e 
limitacións motrices, 
sensacións e percepcións 
 
Control progresivo dos propios 
sentimentos e emocións. 
 
 
 
 
 

Recoñecer, identificar e 
representar o corpo na súa 
globalidade e as súas 
diferentes partes. 
 
Recoñecer os sentidos e 
identificar percepcións e 
sensacións. 

Identifica e nomea as partes 
do corpo, así como órganos e 
aparatos.  
 
Representa a figura humana 
con múltiples detalles. Chega 
á representación completa 
do esquema corporal. 
 
Identifica sensacións e 
emocións propias.  
 

Competencia en 
autonomía e iniciativa 
persoal  
 
  

Progresar no desenvolvemento  
da motricidade fina e no 
control do propio corpo. 

Coordinación progresiva das 
súas habilidades psicomotrices 
finas e 
grosas.  
 
A motricidade fina  
 
O exercicio físico. 

Coordinar e controlar o seu 
corpo, as súas posibilidades 
motrices e 
adaptalo ás características 
dos obxectos, á acción e á 
vida cotiá. 

Presenta unha boa 
motricidade fina. 
 
Intégrase en xogos de grupo. 
 

Competencia en 
autonomía e iniciativa 
persoal.   



 

 

 

 

 

 
 

  

 

Participar e disfrutar cos xogos, 
actividades, tarefas e 
experiencias que se propón. 

Valoración e gusto polo 
traballo propio ben feito polo 
das demais 
persoas, buscando os recursos 
axeitados que lle permitan 
concluír os proxectos que 
inicia. 
 
Actividades lúdicas, retos, 
experimentos, manualidades  
 

Participar en xogos, 
mostrando destrezas 
motoras e habilidades 
manipulativas cada vez máis 
axustadas. 

Gústalle participar nos 
proxectos e pequenas 
investigacións que se fan na 
aula 
 
Goza ao realizar actividades 
individuais e de grupo 

Competencia no 
coñecemento e a 
interacción co mundo 
físico 
 
Competencia en 
autonomía e iniciativa 
persoal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
ÁREA DE COÑECEMENTO DA CONTORNA 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE 
AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 

Iniciarse nas habilidades 
matemáticas, progresando no 
coñecemento da serie numérica, 
da comparación dos obxectos, nas 
asociacións, nas series, 
clasificacións, nas secuencias 
temporais, …. 

Interese pola clasificación de 
obxectos e de materiais e 
aproximación á cuantificación de 
coleccións.  
 
Realización de series, agrupacións 
e clasificacións 
 
A serie numérica e os  seus 
ordinais.  
Recoñecemento e emprego dos 
números para identificar, contar, 
clasificar, numerar, informarse e 
ordenar elementos da realidade 
sempre en situacións 
contextualizadas e significativas. 

Explorar os obxectos e 
elementos do contorno 
inmediato e actuar sobre eles. 
Recoñecer os seus atributos e 
calidades. Agrupar, clasificar e 
ordenar estes elementos e 
coleccións segundo distintos 
criterios. 
 
 
Empregar os números para 
identificar, contar, clasificar, 
ordenar elementos da 
realidade, aproximándose ao 
seu valor notacional e 
conceptual. 
 

Asocia algúns números coas 
cantidades que representan 
Coñece a serie numérica 
Escribe os números 
convencionalmente 
Compara e ordena 
axeitadamente as cantidades 
Compara e clasifica obxectos 
atendendo aos seus atributos: 
cor, posición, tamaño, materia, 
forma,..  
Realiza series de tres e catro 
elementos 
Recoñece figuras xeométricas: 
rectángulos, cadrados, 
triángulos, círculos, óvalo, 
pirámide, cono, cubo,...  

Competencia matemática 
 
Competencia no 
coñecemento e na 
interacción co mundo físico 
 
 
Competencia en autonomía 
e iniciativa persoal.   
 
 

Coñecer distintos grupos sociais 
próximos á súa experiencia, 
algunhas das súas características, 
producións culturais, valores e 
formas de vida 

Apreciar algúns elementos 
significativos da tradición e da 
cultura galega: expresións 
artísticas, costumes, festas 
populares, folclore, gastronomía, 
... 

Recoñecer algunhas 
manifestacións culturais 
próximas e doutras realidades, 
valorando a súa diversidade e 
riqueza 

Participa e recoñece as festas 
populares que se celebran no 
seu contorno. 

Competencia aprender a 
aprender 
Competencia cultural e 
artística 
Competencia social e 
cidadá 



 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
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.  
 
Achegarse á lingua escrita a 
través de distintos tipos de 
textos.  
 
Comprender, reproducir, 
reescribir, tendo en conta as 
diferentes etapas individuais 
no proceso de adquisición da 
lingua escrita, e recrear 
textos. 

Avance no proceso 
lectoescritor 
 
Achegamento á lingua 
escrita como medio de 
comunicación, información 
e gozo a través de soportes 
diferentes. 
 
Produción de grafías, 
palabras e pequenos textos 
 
Iniciación no uso da escrita  
e da lectura en situacións 
contextualizadas e reais 
 

Aproximarse a lectura e a 
escritura en situacións da 
vida cotiá. 
 
Producir diferentes textos 
con escritura convencional 
ou non. 
 
Amosar interese polos 
textos escritos presentes 
na aula e no contorno 
próximo, iniciándose no 
seu uso e na comprensión 
das súas finalidades.  
 
Interesarse e participar 

Asocia producións escritas 
con significados. 
 
Iniciouse no uso da escrita 
en situacións 
contextualizadas e reais. 
 
Iniciouse na lectura de 
palabras e frases. 
 
Gusta de facer uso da 
escritura  
 
Reproduce, recrea e 
reescribe frases sinxelas 
 

Competencia en 
comunicación 
lingüística  
 
Competencia cultural e 
artística 
 
 Competencia para 
aprender a aprender 
 
 
Competencia en 
autonomía e iniciativa 
persoal.   
 
 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

Establecemento de relación 
entre palabras e imáxenes 
que as representan.  
 
Diferenciación entre as 
formas escritas e outras 
formas de expresión gráfica. 
 
 Identificación de palabras e 
frases escritas. 

nas situacións 
significativas de lectura e 
escritura. 

 

Comunicarse oralmente co 
propósito de expresar 
sentimentos, emocións, 
desexos, ideas… valorando a 
linguaxe como ferramenta 
de relación cos demais. 
 
Progresar na expresión oral, 
na comprensión verbal, na 
interpretación de imaxes, na 
adquisición de vocabulario, 
na lectura de imaxes , na 
produción de trazos, grafías 
e palabras 

Participación de forma oral 
en conversas, narracións, 
anécdotas, chistes, xogos … 
usando estruturas 
oracionais que enriquezan 
as propias competencias 
comunicativas. 
 
 
 
Participación nas diversas 
situacións comunicativas 

Desenvolver a expresión 
oral en situacións  cotidiá. 
 
Utilizar a lingua oral para 
unha comunicación 
positiva con iguais e con 
persoas adultas, segundo 
as intencións 
comunicativas. 

Manifesta interese por 
comunicarse con outras 
persoas. 
 
É preciso nas súas 
explicacións. 
 
Ten unha linguaxe fluída 

 Competencia en 
comunicación 
lingüística.  
 
 Competencia para 
aprender a aprender 
 
 
Competencia en 
autonomía e iniciativa 
persoal.   



 

 

 

 

 

 
 

  

 

Potenciar a capacidade 
creativa a través das 
linguaxes artísticas para 
imaxinar, inventar, 
transformar... desde as súas 
ideas, sentimentos, 
experiencias, 
coñecementos... 
 
 Desenrolar a imaxinación, a 
iniciativa, os sentimentos, 
ideas, emocións e a 
creatividade, a través das 
dramatizacións, dos xogos, 
da linguaxe musical, das 
distintas técnicas plásticas, 
do uso das tics, … 

Desenrolo da creatividade, 
iniciativa e imaxinación na 
realización das producións 
plásticas e musicais 
Potenciación da 
imaxinación e fantasía do 
alumnado para enriquecer a 
actividade creativa. 
 
Exploración das 
posibilidades plásticas e 
creativas de distintos 
materiais, útiles e soportes 
como recursos e medios de 
expresión e comunicación 
de feitos, sentimentos, 
emocións, vivencias, 
fantasías, experiencias.. 
Adquisición progresiva da 
conciencia da necesidade 
dun uso moderado dos 
medios audiovisuais e das 
tecnoloxías da información 
e da comunicación. 

-Mostrar interese por 
explorar as súas 
posibilidades de expresión 
e representación, por 
gozar coas súas 
producións e por 
compartir as experiencias 
creativas, estéticas e 
comunicativas. 
 
Usa de maneira cada vez 
máis axustada e 
responsable as tecnoloxías 
da información e 
comunicanción. 

Iniciase na utilización das 
Tics 
 
Participa con interese en 
actividades expresivas 
 
Amosa imaxinación e 
iniciativa nas súas 
producións plásticas 
 
Explora as posibilidades 
plásticas e creativas de 
distintos útiles como 
recursos e medio de 
expresión 
 
Participa activamente nas 
actividades musicais, nas 
representacións e no xogo 
dramático. 

Competencia cultural e 
artística 
 
Competencia en 
comunicación 
lingüística.  
 
Tratamento da 
información e 
competencia dixital 
 
 Competencia para 
aprender a aprender 
 
 
Autonomía e iniciativa 
personal 
 
 
Competencia en 
autonomía e iniciativa 
persoal.   
 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 
 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A proposta de avaliación é global, continua, formativa e aberta, onde abarque todas as potencialidades que 
expresan os obxectivos xerais, sendo unha fonte de información permanente do proceso educativo que 
permite en cada momento adecuar a intervención, analizar os progresos e as dificultades.  
Basearemosnos no seguimento continuo do alumno tendo en conta a sua evolución ao longo do curso escolar 

 

Instrumentos: 
● Rexistros das tarefas entregadas 
● observacion dos traballos e produccións dos alumnos cun seguimento continuo.  
● Videos, audios do alumnado explicando, lendo, preguntando, …  
● As videocahamadas con interacción directa co alumnado.  
● Analise das tarefas 
● Escalas de actitude 

 

Cualificación final 

Teremos en conta a consecución dos obxectivos imprescindibles, o traballo realizado presencialmente nos 
dous primeiros trimestre máis o seguimento das tareas enviadas polas familias telemáticamente no terceiro 
trimestre, así como a participación activa nas tarefas ( retos, experimentos, manualidades, ...), no interese do 
alumno/a dentro dos seus medios e posibilidades, sempre mantendo unha valoración positiva, tanto nas 
actividades de repaso, recuperacion e ampliación.   



 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

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

Actividades  

A nosa proposta de actividades é : 
● Están plantexadas dende un enfoque globalizador e facilitador das aprendizaxes significativas.  
● Variada con diversidade de propostas de actividades motivadoras, de repaso, de ampliación, online, 

lúdicas, creativas, plásticas, musicais,dinámicas, interactivas,  … mantendo un equilibrio e adaptándonos 
a situación actual e cunha metodoloxía activa e continua onde se titoriza e axuda ao alumnado e as 
familias, estando presentes e dispoñibles con feedback, respostando ás dúbidas e preguntas en todo 
momento a través do correo, abalar, telefónicamente e/ou calquer outro medio que nos demanden, 
con especial incidencia, cuidado e mimo ao alumnado con necesidades educativas especiales. 

● Todas as actividades traballanse interdisciplinarmente nas distintas áreas de aprendizaxe. 
● Centraremos en actividades de repaso dos contidos traballados presencialmente ao longo dos dous 

primeiros trimestres, en actividades de ampliación sobre todo no remate das letras, sons e grafias do 
abecedario que quedaran pendentes, que serán retomados de novo unha vez iniciada a actividade 
educativa presencial. 

● Para traballalas usaremos actividades interactivas, dixitais, impresas cando sexa estrictamente 
necesario, creativas e manipulativas, usando os recursos que teñan ao seu alcance.  

● Actividades de reforzo: Actividades especificas de linguaxe para  o alumnado que acudia a A.L.  de 
xeito telemático, e/ou con tarefas e recomendacións específicas, enviadas por correo electrónico ás 
familias. 

● Actividades de repaso: Das aprendizaxes e competencias realizadas nos dous primeiros trimestres. 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

● Actividades de ampliación: Seguimos avanzando na lectoescritura dando as derradeiras letras do 
abecedario. 

 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Empregaremos unha metodoloxía baseada nos usos das tics.  
En xeral empregamos a web do Centro: Recuncho de Infantil,  como plataforma para facer públicas as 
actividades que subimos semanalmente. Nalgúns casos enviáselle ao correo electrónico da familia.  
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 

 
Os materiais empregados para a realización das tarefas son: páxinas webs seguras, vídeos de youtube, webs 
das editoriais coas que traballamos, xogos online, fichas fotocopiables. 
Os recursos empregados  para facilitar a comunicación continua entre familia e escola son:  

▪ Mensaxería de abalar 
▪  Correo electronico de gmail,  creado especificamente para este fin como medio para recibir as 

actividades realizadas polos alumnos/as, así como para enviar os documentos necesarios. Este correo 
tamen se usara como comunicación coas familias cando sexa necesario.  

▪ Plataformas educativas como a web do centro, webex das editoriais coas que se traballa  
▪ Videochamada semanalmente  a través da plataforma Cisco Webex .  

 
Sempre hai retroalimentación 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

3. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Mediante  chamadas, whapsapp,  Messenger, videochamadas por webex, correo electrónico, chamada 
telefónica e espazo Abalar, pola web do cole no Recuncho de Infantil   

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 

 


