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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Criterio de avaliación Contido Competencias 

Coñecer e representar tanto a 

totalidade do corpo coma as 

diferentes partes.  

 

O corpo humano: partes, características, 

posibilidades de expresión e movemento.  

Autonomía e iniciativa persoal 

Recoñecer as posibilidades motrices 

do seu corpo mediante actividades de 

xogo. 

Adquisición de confianza nas 

posibilidades do corpo para o  

desenvolvemento de tarefas da vida 

diaria. 

Autonomía e iniciativa persoal 

Afrontar con iniciativa e autonomía as 

accións e problemas da vida cotiá 

Participación nas actividades da súa vida 

cotiá, mostrando interese, motivación e  

capacidade de autoxestión progresiva. 

Autonomía e iniciativa persoal 

Construír a súa identidade persoal de 

xeito equilibrado e positivo, valorando 

as súas capacidades e asumindo as 

súas limitacións 

Satisfacción polo traballo propio realizado 

con esforzo, constancia e iniciativa. 

Autonomía e iniciativa persoal 

Amosar actitudes e hábitos axeitados 

na mellora e mantemento da súa 

saúde 

Identificación e autoxestión responsable 

de hábitos e actitudes favorecedoras da 

súa saúde en canto a actividade, 

descanso, hixiene e alimentación. 

Autonomía e iniciativa persoal 
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Participar en xogos aceptando 

normas e expresándose con liberdade 

e respecto 

Utilización do xogo como medio para 

coñecerse mellor e ás demais persoas, 

explorando o seu contorno e desfrutando 

das posibilidades expresivas que ofrece. 

Competencia social e cidadá 

ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Usar a observación e a exploración do 

contorno como instrumentos para 

coñecer a realidade, os seus feitos e 

os seus elementos. 

Interese pola exploración do contorno, dos 

feitos e dos elementos. 

Competencia no coñecemento e 

interacción co mundo físico 

Formular hipóteses explicativas dos 

feitos, obxectos e fenómenos do 

contorno. 

Iniciación no emprego de hipóteses para 

favorecer o uso do pensamento lóxico de 

cara a favorecer a interpretación dos feitos 

dos que é testemuña. 

Tratamento da información e competencia 

dixital 

Ampliar a súa bagaxe cultural 

interesándose polo coñecemento 

doutras culturas dende unha actitude 

de respecto e aprecio da diversidade. 

Apertura á interacción coas demais 

persoas, calquera que sexa a súa cultura e 

características, en clave de respecto. 

Competencia social e cidadá 

Identificar símbolos propios da súa 

cultura, apropiándose deles, 

amosando interese e participando nas 

actividades propostas. 

Identificación e integración nos seus grupos 

sociais de pertenza – familia e escola-, 

valorando positivamente as súas 

características específicas. 

Competencia social e cidadá 

Recoñecer e asimilar a existencia de 

normas e valores compartidos, 

regulando o seu comportamento de 

Recoñecemento das normas que rexen os 

seus grupos sociais de pertenza, 

establecendo relacións satisfactorias dentro 

Competencia social e cidadá 
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cara a mellorar as súas interaccións 

sociais. 

deles e asumindo un rol responsable. 

Facer un uso axeitado dos recursos 

do medio nas súas actividades cotiás. 

Coñecemento e uso responsable dos 

recursos do contorno, comprendendo a súa 

importancia para a vida das persoas e o 

equilibrio do planeta. 

Competencia no coñecemento e 

interacción co mundo físico 

Coñecer e usar nocións matemáticas 

sinxelas de xeito efectivo na vida 

diaria. 

Interese pola clasificación de obxectos e 

materiais, así como o uso do número e da 

medida na súa aplicación á vida cotiá. 

Competencia matemática 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Recoñecer diferentes formas de 

linguaxe –verbal, plástica, musical, 

corporal-, empregando os seus 

recursos de forma axeitada para 

comunicarse. 

Gozo coa experimentación das 

posibilidades expresivas das diversas 

linguaxes. 

Competencia cultural e artística 

Comprender as mensaxes verbais, 

tendo en conta os elementos 

expresivos non verbais na 

interpretación do seu significado. 

Comprensión da significatividade dos 

elementos non verbais para a interpretación 

da intencionalidade das mensaxes. 

Competencia en comunicación lingüística 

 Uso de léxico variado e axeitado á súa 

idade. 

 

Empregar a linguaxe oral e as 

interaccións coas demais persoas 

como ferramenta  para o seu 

Actitude de escoita e respecto no 

intercambio comunicativo con outras 

persoas. 

Competencia en comunicación lingüística 
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desenvolvemento persoal e social. 

Achegarse ao coñecemento da 

lectura e da escritura participando en 

situacións contextualizadas e 

significativas, iniciándose no seu uso 

autónomo. 

Aproximación á escritura mediante o seu 

uso en situacións significativas 

relacionadas coa súa vida cotiá. 

Competencia para aprender a aprender 

Discriminar as manifestacións 

culturais e artísticas definitorias da 

súa cultura e doutras apreciando as 

súas características singulares. 

Actitude de respecto cara as diversas 

linguas. 

Competencia en comunicación lingüística 

Apreciar a diversidade das mensaxes 

artísticas, valorándoa positivamente. 

Valoración positiva e axustada das súas 

producións artísticas. 

Competencia cultural e artística 

Utilizar as posibilidades comunicativas 

das TIC e dos recursos adiovisuais de 

xeito responsable e con diferentes 

propósitos. 

Coñecemento dos recursos tecnolóxicos. Tratamento da información e competencia 

dixital 

 Actitude de escoita durante as audicións Competencia cultural e artística 

 Recreación de secuencias rítmicas básicas 

e ecos rítmicos sinxelos. 

Competencia cultural e artística 

 Exercitación de movementos que marquen 

o pulso dunha canción, secuencia rítmica 

ou rima. 

Competencia cultural e artística 

 Actitude positiva cara á lingua estranxeira. Competencia cultural e artística 
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 Gusto por participar nas actividades lúdicas 

propostas de imitación  e repetición de 

sons, palabras, etc 

Competencia cultural e artística 

RELIXIÓN CATÓLICA 

Coñecer algúns valores humans que 

poseen no seu interior e que 

Xesucristo lles ensina. 

A Creación: respecto no coidado e uso da 

natureza e das cousas. Gratitude e 

admiración pola Creación. 

O corpo humano é regalo de Deus Creador 

que quere que o neno creza coa 

colaboración dos pais. 

A saúde: medios que Deus nos ofrece para 

conservala (diferentes persoas nos 

antenden e queren, dannos alimentos, 

vestido e limpeza) 

Ledicia polo nacemento de Xesús. Relatos 

do nacemento e da vida de Xesús. 

Competencia humanizadora. 

Competencia lingüística. 

Competencia cultural. 

Competencia social e cívica. 

Aprender a aprender. 

Aprender a falar con Xesús e a súa 

Nai María xunto cos compañeiros. 

Algúns textos importantes referidos a 

Xesús e a María. 

Competencia cultural 

Competencia lingüística 

Saber compartir a ledicia do amor que 

Deus nos ten. Valorar as ensinanzas 

que Xesús nos da para aprender a 

Deus quere que nos amemos como El nos 

ama. As actividades diarias como medio 

para construír a vida familiar e a relación 

Competencia humanizadora. 

Competencia social e cívica. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

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. 
 

amar aos demáis. cos demáis. 
Competencia lingüística. 

Aprender a aprender. 

Valorar o don que Deus nos fai 

facéndonos fillos seus e parte da súa 

familia, a Igrexa. Expresións de 

agradecemento e ledicia por 

pertencer a unha familia. 

A manifestación do amor cristiá en xestos 

de compartir e de amizade. A familia, lugar 

de descubrimento e experiencia relixiosa 

cristiá. Valores cristiáns que facilitan a 

convivencia: respeto aos demáis, os seus 

libros e os seus xogos. 

Competencia humanizadora. 

Competencia social e cívica. 

Competencia lingüística. 

Aprender a aprender. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: Seguiremos as instrucións do 27 de abril, facendo unha avaliación 

global, continua e formativa. As actividades que se envían a través da aula virtual son 

voluntarias, polo que non son un referente para a nosa avaliación. 

Instrumentos: A avaliación farase a través de videoconferencia  cos docentes que 

imparten clase nas respectivas aulas e deixaremos constancia a través da acta de 

avaliación que se entregará á dirección do centro.Teremos en conta basicamente os dous 

trimestres anteriorese os contidos mínimos elexidos. 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
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A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as aprendizaxes desenvolvidas nos 

dous primeiros trimestres, así como as actividades de reforzo, repaso, recuperación e, no seu caso, 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 

463/2020.  

En atención ao criterio de avaliación continúa, consignarase a cualificación final coa media das dúas 

primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata un 

máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo desenvolvido dende a suspensión da 

actividade lectiva presencial nas aulas e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das 

aprendizaxes e implicación e grao de calidade nas tarefas propostas. 

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

Actividades 

As actividades que se están a levar a cabo continúan na mesma liña do traballado 

nos dous primeiros trimestres afianzando contidos. O tipo de actividades son 

traballo guiado en papel, pequenos experimentos, xogos manipulativos, 

actividades en rede, xogos psicomotores... 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

Todas as actividades están colgadas na páxina web do centro, e o contacto coas 

familias realízase a través de Abalar, recordando a voluntariedade de ditas 

actividades e avisando cando estas son subidas á rede. 

Co alumnado sen conectividade imprímese dende o centro os documentos que se 

suben á web e Protección Civil achega ás familias sen conectividade ditos 

documentos xa impresos. 
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Materiais e recursos Material impreso, recursos en rede, material de refugallo, contos, etc. 

 
4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

Páxina web, abalarmóbil, correo electrónico, aula virtual, teléfono, aplicacións de 

mensaxería instantánea, aplicación videoconferencia (webex), redes sociais da ANPA. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 


