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1. CONTIDOS MÍNIMOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

AREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL. 

Bloque I: O CORPO E A PROPIA IMAXE 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES ESPECÍFICOS 

OBSERVABLES (ÍTEMS) 

 Comunicación a través de 

diversas modalidades 

expresivas dos sentimentos, 

emocións, vivencias, 

preferencias e intereses.  

 Interese por comunicar 

necesidades, sentimentos e 

emocións.  

 Satisfacción progresiva das 

principais necesidades físicas 

e corporais.  

 Identificar e manifestar os 

sentimentos, vivencias, 

emocións e comprender os 

dos demais. 

 Empregar axeitadamente 

instrumentos e instalacións 

para previr accidentes e 

evitar situación de risco. 

 Manifestar hábitos de saúde, 

alimentación saudable, 

hixiene corporal e benestar. 

 É quen de manifestar 

verbalmente o seu agrado 

ou molestia ante 

determinadas situación 

 Progresa no control dos 

seus sentimentos e 

emocións. 

 Ten autonomía nas accións 

encamiñadas á satisfacción 

das necesidades básicas: a 

alimentación, a hixiene e o 

coidado propio do seu 

contorno. 
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Bloque II: O XOGO E O MOVEMENTO 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES ESPECÍFICOS 

OBSERVABLES (ÍTEMS) 

 Desenvolvemento dunha 

progresiva confianza nas súas 

posibilidades de acción e 

percepción.  

 Exercitación de movementos 

axustados ás esixencias da 

situación (espazos, tempos e 

normas) e aos movementos 

doutros. 

 Aplicación do control no ton, 

na postura, na respiración e 

no equilibrio en diversas 

situacións de actividade 

corporal. 

 Gusto a través da 

participación en actividades 

lúdicas, de movemento e 

 Esforzarse por mellorar as 

súas actuacións e por 

aprender habilidades novas. 

 Coordinar e controlar o 

propio corpo, as súas 

posibilidades motrices en 

tarefas da vida cotiá e de 

actividades de xogo. 

 Coñecer e controlar o seu 

corpo para realizar distintos 

movementos e equilibrios 

 Apreciar o xogo como medio 

de disfrute e de relación cos 

demais. 

 

 Acepta os seus erros e 

procura mellorar a súa 

actuación nos seus xogos e 

movementos. 

 É quen de coordinar a súa 

acción coa das compañeiras 

e compañeiros cando o 

xogo o require. 

 Soluciona autonomamente 

as necesidades que xorden 

durante o xogo 

 Gústalle participar en xogos 

que supoñen exercicio 

motor, como carreiras e 

saltos 
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deportivas. 

Bloque III: A ACTIVIDADE COTIÁ 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES ESPECÍFICOS 

OBSERVABLES (ÍTEMS) 

 Axuste progresivo da propia 

conduta ás normas de relación 

e convivencia.  

 Exercitación progresivamente 

autónoma de tarefas e 

responsabilidades de coidado 

de si mesmo, do medio, dos 

materiais e dos seres vivos.  

 Resolver con iniciativa e 

autonomía as actividades da 

vida cotiá, colaborar en 

tarefas e aceptar as normas. 

 

 Acepta os seus erros e 

procura mellorar a súa 

actuación nas actividades 

cotiás. 

Bloque IV: O COIDADO PERSOAL E A SAÚDE 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES ESPECÍFICOS 

OBSERVABLES (ÍTEMS) 

 Práctica das normas básicas 

favorecedoras da saúde, 

relacionadas co coidado de si 

mesmo. 

 

 Identificar situacións de risco 

e actuar coherentemente 

ante elas. 

 Identifica situacións 

perigosas e evítaas. 
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AREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

Bloque I: MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIÓNS E MEDIDA 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES ESPECÍFICOS 

OBSERVABLES (ÍTEMS) 

 Asociación dos primeiros 

números para contar 

elementos e obxectos cotiáns 

 Interese por aumentar o seu 

coñecemento dos obxectos do 

medio a través da exploración 

e identificación das súas 

propiedades básicas.  

 Valoración da funcionalidade 

dos números cardinais e 

ordinais en situacións da vida 

cotiá.  

 Empregar os números para 

identificar, contar, 

clasificar,informarse e 

ordenar elementos da 

realidade, aproximándose ao 

seu valor notacional e 

conceptual. 

 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. 

 Interésanlle os números e o 

seu emprego na v ida cotiá 

 Pode ordenar un conxunto 

de obxectos empregando 

diversos criterios 

sucesivamente (f orma, cor, 

tamaño...). 

 Identifica os diferentes usos 

e f uncións dos números. 
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Bloque II: ACHEGAMENTO Á NATUREZA 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES ESPECÍFICOS 

OBSERVABLES (ÍTEMS) 

 Interese por coñecer e 

respectar as normas de 

conduta no coidado de plantas 

e animais.  

 Iniciación en actitudes 

relacionadas coa explotación 

responsable do medio 

ambiente.  

 Manifestar actitudes de 

coidado 

e de respecto cara á natureza e 

participar en actividades para 

conservala. 

 Goza ao realizar activ 

idades indiv iduais e de 

grupo en contacto coa 

natureza. 

Bloque III: CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE 

 Relación progresivamente 

máis rica cos seus iguais.  

 Asunción de actitudes 

necesarias para convivir 

pacificamente en sociedades 

plurais. 

 

 

 Acomodar a conduta aos 

principios, normas e valores 

dos grupos máis próximos, 

con especial atención á 

resolución pacífica de 

conflitos. 

 Adapta o seu 

comportamento ás regras 

dos dif erentes contextos 
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AREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN. 

Bloque I: LINGUAXE VERBAL 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES ESPECÍFICOS 

OBSERVABLES (ÍTEMS) 

 Expresión de mensaxes 

referidas a necesidades, 

emocións e informacións a 

través da combinación da 

linguaxe corporal, oral e 

plástica.  

 Reprodución e incorporación 

ao seu discurso de 

vocabulario básico e 

significativo vinculado a si 

mesmo, aos demais e ao 

medio no cal realiza 

habitualmente a súa 

actividade.  

 Exercitación de 

habilidades de produción e 

 Utilizar a lingua oral do modo 

máis conveniente para unha 

comunicación positiva con 

iguais e con persoas adultas, 

segundo as intencións 

comunicativas. 

 Amosar unha actitude 

positiva cara á aprendizaxe 

dunha lingua estranxeira, 

interesándose por participar 

en interaccións orais en 

rutinas, xogos e situación 

habituais de comunicación 

 Manifesta interese por 

comunicarse con outras 

persoas. 

 Mantén unha actitude 

positiva cara á lingua 

estranxeira. 
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comprensión de mensaxes 

simples en lingua estranxeira.  

 

Bloque II: LINGUAXE ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES ESPECÍFICOS 

OBSERVABLES (ÍTEMS) 

 Aplicación de respostas 

creativas na realización de 

elaboracións plásticas e 

musicais.  

 Interese por comunicar 

vivencias, emocións e 

sentimentos a través da 

expresión plástica e musical.  

 Recreación de secuencias 

rítmicas básicas e ecos 

rítmicos sinxelos.  

 Interpretación dun repertorio 

elemental de cancións 

sinxelas.  

 Expresarse e comunicarse 

utilizando medios, materiais 

e técnicas propios das 

diferentes linguaxes 

artísticas e audiovisuais. 

 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. 

 Participa con interese en 

actividades expresivas 

plásticas 

 Participa con interese en 

actividades expresivas 

musicais. 

 Acórdase de fragmentos de 

música traballados. 

 Gústalle imitar sons e 

ritmos. 
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 Exercitación das posibilidades 

expresivas básicas do propio 

corpo: movementos, sons, 

xestos, expresións faciais.  

Bloque III: LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES ESPECÍFICOS 

OBSERVABLES (ÍTEMS) 

 Aproximación á manipulación 

de instrumentos tecnolóxicos. 

 Utilizar, na medida das súas 

posibilidades, a linguaxe 

audiovisual e as tecnoloxías 

da información e 

comunicación como vehículo 

de expresión e 

comunicación. 

 Demostra interese e gusto 

polas actividades nas que 

se empregan as TIC 

ÁREA: RELIXIÓN CATÓLICA 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES ESPECÍFICOS 

OBSERVABLES (ÍTEMS) 

 Coñecer algúns valores 

humanos que posúen no seu 

interior e que Xesucristo lles 

 A Creación: respecto no 

coidado e uso da natureza e 

das cousas. Gratitude e 

 Recoñece o domingo como 

día de descanso para gozar 

coa familia e cos amigos. 
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ensina. 

 Aprender a falar con Xesús e 

a súa Nai María xunto cos 

compañeiros. 

 Saber compartir a ledicia do 

amor que Deus nos ten. 

Valorar as ensinanzas que 

Xesús nos dá para aprender a 

amar aos demais. 

 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. 

admiración pola Creación. 

 O corpo humano é regalo de 

Deus. 

  O Creador que quere que o 

neno creza coa colaboración 

dos pais. 

 A saúde: medios que Deus 

nos ofrece para conservala 

(diferentes persoas nos 

entenden e queren, dannos 

alimentos, vestido e limpeza) 

 Ledicia polo nacemento de 

Xesús. Relatos do 

nacemento e da vida de 

Xesús. 

 Deus quere que nos 

amemos como El nos ama. 

As actividades diarias como 

medio para construír a vida 

familiar e a relación cos 

 Recoñece no noso día a día 

situacións cotiás en que lles 

pode amosar aos demais o 

seu cariño e coidado. 

 Expresa satisfacción pola 

familia que ten. 
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demais. 

 Algúns textos importantes 

referidos a Xesús e a María. 

 As actividades diarias como 

medio para construír a vida 

familiar e a relación cos 

demais. 

 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: respecto aos 

demais, os seus libros e os 

seus xogos. 

**Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán 
que ser vistos ao inicio de curso en setembro, están reflectidos en cor azul. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: a avaliación terá unha perspectiva formativa e integradora onde os 

coñecementos, capacidades, actitudes, valores e emocións se entenden de maneira 

conxunta. A avaliación será continua e integrada, valorando non só aspectos 

conceptuais, se non tamén relacionados cos procedementos, habilidades, valores e 

actitudes. Primarase a evolución, dándolle menor importancia ou peso aos contidos non 

acadados, pois poderase continuar afondando nos mesmos o vindeiro curso, tendo en 

conta o desenvolvemento en espiral dos contidos nesta etapa. 

Instrumentos: tendo en conta que a avaliación é continua e integradora e o currículo de 

educación infantil é globalizador, para a avaliación teranse en conta a información 

recollida nas avaliación anteriores. Ademais, contaremos coa información proporcionada 

por parte das familias, así coma da extraída da observación directa e da análise das 

producións.  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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

Actividades 

As actividades propostas seguen a metodoloxía fundamental da educación 

infantil. Buscan dar prioridade á reflexión en diferentes situacións de aprendizaxe 

contextualizadas, onde o alumnado teña a oportunidade de transferir as súas 

aprendizaxes a situacións da vida real.  

Para iso continuamos co traballo por proxectos. Neste caso, inclinándonos por 

actividades voluntarias relacionadas coa pintura: pintores famosos, técnicas de 

pintura, materiais, técnicas, análise de noticias curiosas e motivadoras etc. 

Ditas actividades pretenden adaptarse aos diferentes ritmos e necesidades do 

proceso de ensino- aprendizaxe do alumnado. Serven tamén para continuar 

repasando e reforzando aspectos relacionados co coñecemento de si mesmo, o 

coñecemento do entorno e a linguaxe como elemento de comunicación e 

representación; adaptándose ao momento do desenvolvemento madurativo das 

nenas e nenos. 

Ademais, partindo do valor didáctico do xogo en educación infantil, propoñemos 

unha serie de actividades de carácter lúdico en familia, dando así resposta ás 

inquietudes e necesidades expresadas polas mesmas. 

As actividades teñen un carácter voluntario, podendo as familias optar por facelas 

todas, facer só algunhas ou facer outras que consideren máis apropiadas, pois 



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. 
 

débese ter en conta que a realidade de cada familia nesta situación é diferente e 

especial.  

Así mesmo, o coidado da saúde física e mental debe primar agora mesmo, pois a 

pegada emocional que  o contexto xerado pola crise sanitaria do COVID-19 pode 

deixar no noso alumnado pode ser fonda e duradeira. Para iso primamos o tempo 

de calidade en familia, a relación entre iguais (na medida do posible a través do 

uso das tecnoloxías) e o apoio por parte da escola. As mestras titoras ofrecen 

asesoramento e apoio sempre que se demande (mediante comunicación a través 

do servizo Abalar, a través dun correo electrónico creado con esta finalidade, por 

servizos mensaxería instantánea e a través de videochamadas grupais e 

individuais coa aplicación Cisco Webex) . 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

A metodoloxía a seguir é a propia da educación infantil: propoñer actividades con 

carácter globalizador e lúdico partindo de centros de interese; respectando 

sempre os ritmos de xogo, actividade e descanso. Ademais, as actividades serán 

flexibles para adaptarse ás necesidades, situación e características persoais 

propias de cada individuo. 

Todo o alumnado ten opción de conectarse a internet (ben a través do ordenador, 

ben a través de dispositivos móbiles). Unha vez consultadas as actividades, non é 

preciso imprimilas se non se dispón desta opción. Poden ser elaboradas en 

formato dixital (publicamos un titorial explicando como), ou de forma autónoma en 
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papel. 

Así mesmo, o colexio ofrece a aquelas familias a posibilidade de proporcionarlles 

material e as actividades impresas, en colaboración co Concello de Carballo. 

Materiais e recursos 

Os materiais que se van utilizar son de presenza común en calquera casa con 

cativada: lapis, papel, pintura (ceras, rotuladores, témperas…) e pinceis. A 

pesares de ser elementos habituais, ofrécense ferramentas para elaborar estes 

materiais en caso de non telos.  

Así mesmo, daráselle valor a elementos da vida cotiá como recursos educativos. 

En canto aos recursos humanos, por unha banda contamos coa colaboración 

fundamental das familias, pois trátase de alumnado non autónomo. Por outra 

banda, tanto as mestras titoras como as mestras especialistas proporcionan 

material, apoio e resposta ás familias sempre que o precisen. 

No que respecta os recursos materiais, como explicamos anteriormente, teñen 

especial relevancia os obxectos cotiáns e as novas tecnoloxías. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado será:  

Páxina web, Abalar móbil, correo electrónico, aula virtual, teléfono, aplicacións de 

mensaxería instantánea, aplicación videoconferencia (Cisco Webex), blogs de centro e 

redes sociais da ANPA. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 


