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 1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 O proceso de  elaboración desta programación de xeito obrigado ten que ter en 
conta, á vez que outros de menor calado, aspectos tales como a  fundamentación 
legal que a sustenta, as características singulares dos destinatarios e condicionantes 
básicos das características das nosas aulas. 

 En primeiro lugar, hai que sinalar que a nosa programación segue os 
postulados básicos da  LOE (Lei orgánica 2/2006 de 3 de maio de educación)  e que 
posteriormente modificou a LOMCE (Lei orgánica 8/2013 de 8 de decembro para a 
mellora da calidade do sistema educativo).  Débese constatar que aínda que o 
desenvolvemento normativo desta última non acaba de concretarse en toda a súa 
extensión na nosa comunidade, é certo tamén que moitos dos seus postulados poden 
e deben adaptarse á nova realidade normativa.  Na mesma liña, sobra dicir que a 
principal referencia lexislativa neste eido, é o Decreto 330/2009 do 4 de xuño, e que 
desenvolve o currículo de educación infantil, sabedores como somos que segue sendo 
un desenvolvemento normativo da LOE. 

 O noso segundo ciclo da etapa de educación infantil está constituído por un 
número total de 24 alumnos distribuídos en dúas unidades mixtas, onde a primeira 
está integrada por 11 nenos e nenas de 4º de educación infantil e 2 do 5º nivel de 
educación infantil, mentres que na segunda aula atopámonos cos 11 alumn@s do 
último nivel desta etapa. 

 Cómpre dicir neste punto que o alumnado das nosas aulas repártese entre o 
núcleo urbán da vila de A Estrada e a ampla rede de parroquias limítrofes a Codeseda 
sede do noso centro. O centro conta en ámbolos dous casos coa inexcusable axuda 
do transporte escolar e comedor, feito este último que lle  dá certa singularidade ao 
noso centro.  Ditos servizos acollen ao alumnado das parroquias de Codeseda, Nigoi, 
Rivela, Sabucedo, Arca, Souto, Liripio, Tabeirós e Parada ademais da importante 
matrícula coa que o noso centro conta de alumnado provinte da vila de A Estrada. 

 Na mesma liña debemos reflexar que como requisito imprescindible para a 
organización da nosa actividade docente, contamos co condicionante inicial de que a 
nosa lingua materna é o galego  por ser esta a dominante entre o colectivo de 
pais/nais ou titores legais do noso alumnado.   

 



 

 

2. A CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS DA 

ETAPA 

Se ben a incorporación das competencias básicas está explicitamente recollida 
na documentación curricular da etapa de Educación Primaria e Secundaria, en 
Educación Infantil falase tan só de facilitar o desenvolvemento das competencias 
establecidas para a educación básica, e o seu desenvolvemento e a súa presenza 
implícita son desiguais e varían segundo a Comunidade Autónoma. 
 

Competencias básicas e a súa concreción 

Para levar a cabo unha análise do proceso educativo desde a perspectiva 
competencial, é necesario desentrañar as habilidades que xacen baixo cada 
competencia, de maneira que se poida concretar a relación existente entre estas e os 
obxectivos que se formulan no currículo. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 Desenvolve habilidades para comprender, expresar e interpretar pensamentos, 
sentimentos e feitos próximos ao alumno de forma oral e escrita, na súa propia lingua 
ou noutra e en diferentes contextos, e ofrece ferramentas para regular o propio 
comportamento e a relación cos demais.Esta competencia refírese ás catro destrezas 
da linguaxe, como son escoitar, falar, ler e escribir. 

 Os nenos deberán ser competentes no seguinte: 
 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 Describir obxectos, persoas e situacións diversas. 

 Comprender a información que lle chega por distintos soportes, como contos, 
fotografías, pictogramas, imaxes dixitais, iconas, etc. 

 Memorizar e recitar poesías e cancións. 

 Inventar historias sinxelas e relatalas, así como narrar vivencias propias. 

 Ler e escribir palabras e frases sinxelas. 
 

Competencia matemática 

 

 Desenvolve habilidades necesarias para aplicar, con precisión cada vez maior, 
os coñecementos e o razoamento matemático na descrición da realidade e na 
resolución de problemas da vida cotiá. Esta competencia refírese a aspectos 
relacionados cos números e o inicio das operacións básicas, as formas, o tempo e a 
representación no espazo. 

 
 Os nenos deberán ser competentes para o seguinte: 
 

 Identificar e utilizar os cuantificadores básicos de cantidade, tamaño, espaciais, 
temporais. 

 Recoñecer, utilizar e trazar os números de, polo menos, un único díxito e 
asocialos á cantidade. 

 Discriminar, nomear e representar as formas xeométricas básicas. 

 Ordenar obxectos, números, formas, cores..., atendendo a dous ou máis 
criterios. 
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 Resolver pequenos problemas que impliquen a suma como unión, e a resta 
como subtracción. 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

 

 Desenvolve habilidades para comprender o mundo físico en si mesmo e na súa 
interacción coas persoas, e para adoptar unha actitude de compromiso co 
coñecemento, a protección e mellora do propio corpo e do contorno. Esta competencia 
refírese a aspectos relacionados coa interacción coas persoas, a manipulación dos 
obxectos e a exploración do espazo e do tempo de forma científica. 

 
 Para desenvolver esta competencia, os nenos deberán: 
 

 Localizar lugares e orientarse en espazos cotiáns. 

 Situarse temporalmente: onte, hoxe, mañá, día, semana, estación, etc. 

 Identificar acontecementos relevantes. 

 Recoñecer e definir os elementos máis representativos da realidade próxima: o 
medio e os seres vivos, grupos sociais, profesións, medios de comunicación e 
transporte, elementos urbanos, así como manifestacións culturais e artísticas. 

 Identificar e evitar riscos para a súa saúde. 

 Adquirir hábitos básicos de supervivencia e saúde. 

 Actuar con respecto cara ás plantas e os animais. 
 

Tratamento da información e competencia dixital 

 

 Desenvolve habilidades para utilizar, de forma autónoma e crítica, as 
ferramentas audiovisuais e informáticas, tanto para buscar, obter, procesar e 
transformar información, como para comunicarse. Esta competencia refírese a 
aspectos relacionados co coñecemento das posibilidades e as limitacións das TIC, así 
como cunha aproximación aos sistemas informáticos. 

 
 Para desenvolver esta competencia, os nenos deberán: 
 

 Saber acender e apagar aparatos electrónicos. 

 Usar o rato e coñecer as súas posibilidades. 

 Identificar as iconas máis comúns. 

 Saber imprimir. 

 Localizar e extraer información. 

 Seguir enlaces nas páxinas web. 

 Manexar programas sinxelos. 

 Utilizar programas sinxelos de debuxo para expresarse. 
 

Competencia social e cidadá 

 
 Desenvolve habilidades para convivir, para entender e valorar os principios 
éticos e democráticos, para comprender a sociedade na que se vive e desenvolver un 
sentimento de cidadanía global e respecto polos valores universais. Esta competencia 
refírese a aspectos relacionados co respecto aos principios éticos e á valoración das 
normas para a convivencia. 
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 Para desenvolver esta competencia, os nenos deberán: 
 

 Escoitar atentamente cando se lles fala. 

 Saber gardar unha quenda. 

 Presentarse ante os demais. 

 Prestar axuda. 

 Compartir e respectar as normas do xogo. 

 Participar na elaboración das normas. 
 

Competencia cultural e artística 

 Desenvolve habilidades de pensamento para reelaborar ideas propias e alleas, 
para coñecer e comprender os mecanismos da creación artística, así como para 
entender, valorar e participar nas manifestacións culturais e artísticas. Esta 
competencia refírese a aspectos relacionados coa comprensión da arte e a cultura, 
coa propia expresión artística e coa actitude de aprecio pola creatividade do feito 
cultural.   

 
 Para desenvolver esta competencia, os nenos deberán: 
 

 Comprender e valorar as diferentes manifestacións culturais e artísticas. 

 Analizar e representar imaxes con distintos materiais plásticos. 

 Utilizar o propio corpo como un elemento expresivo máis, capaz de expresar 
sentimentos, emocións ou vivencias. 

 Seguir un ritmo. 

 Utilizar o canto, asociado ou non ao movemento. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolve habilidades para planificar, desenvolver e avaliar a propia 
aprendizaxe, sentirse motivado para facelo e utilizar as ferramentas adecuadas en 
distintos escenarios e contextos para conseguilo. Esta competencia refírese a 
aspectos relacionados coas habilidades cognitivas e de conduta propias, e con 
aprender de e cos demais. 

 
 Para desenvolver esta competencia, os nenos deberán: 
 

 Aprender a utilizar a observación e a exploración para coñecer mellor o mundo 
que os rodea. 

 Organizar a información que recolle de acordo coas súas posibilidades e 
categorías. 

 Establecer sinxelas relacións de causa e efecto en función das consecuencias. 

 Respectar as normas básicas sobre o traballo, a postura adecuada, o tempo, o 
espazo, etc. 

 Usar os materiais e recursos de forma adecuada e coidadosa. 
 

Autonomía e iniciativa persoal 

 Desenvolve habilidades para tomar decisións, levalas á práctica, asumir riscos 
e aceptar responsabilidades, e habilidades sociais para relacionarse e traballar en 
equipo. 
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Esta competencia refírese a aspectos relacionados co coñecemento de si mesmo e 
dos demais para transformar ideas en accións, así como coa visión estratéxica e a 
capacidade para elixir con criterio propio. 
 
 Para desenvolver esta competencia, os nenos deberán: 
 

 Coñecer e controlar o seu corpo. 

 Manexar con eficacia diferentes útiles. 

 Establecer rutinas adecuadas de alimentación, vestido, aseo e descanso. 

 Abordar tarefas de forma autónoma. 

 Tomar iniciativa asumindo certos riscos que é capaz de controlar. 
 

 Dentro desta competencia podemos integrar a competencia emocional que 
desenvolve habilidades para coñecer e controlar as emocións e sentimentos propios e 
recoñecelos nos outros, para establecer relacións positivas cos demais, e para ser 
unha persoa feliz que responde con eficacia ás esixencias de diverso tipo. 

 

Esta competencia refírese a aspectos relacionados coa formación do autoconcepto e o 
desenvolvemento da autoestima en contacto coas persoas. 

 
Para desenvolver esta competencia, os nenos deberán: 
 

 Manifestar e asumir o afecto dos demais. 

 Mostrar interese polos problemas dos outros e contribuír á súa felicidade. 

 Controlar o seu comportamento. 

 Tolerar a frustración así como o fracaso cando o esforzo non foi suficiente.
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3.- CONCRECIÓN E RELACIÓNS CURRICULARES. 

 
COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C.  

4º CSMAP CSMAP.b - Coñecer e 
representar o propio corpo 
identificando as súas 
partes máis globais e 
algunhas das súas 
funcións 

CSMAP– B.1.1-Exploración do 
propio corpo, recoñecenddo 
progresivamente as súas 
características e posibilidades. 
CSMAP-B.1.6-Vivenciación do corpo 
como un todo, para pasar a sentir as 
partes que o integran. 
CSMAP– B.1.2-Coñecemento do 
esquema corporal global. 
 

CSMAP.1-Recoñece, identifica e 
representa o corpo na súa 
globalidade e asúas diferentes partes 

CSIEE, CLL, 
CAA 

4º-CSMAP.1.1-Sinala as partes principais do seu 
corpo 
 
4º-CSMAP.1.2-Logra un esbozo da figura humana, 
 diferenciando cabeza e corpo, brazos, mans e pes 
 
 

4º CSMAP CSMAP.b - Avanzar na 
precisión de xestos e 
movementos 

CSMAP-B.1.5-Potenciación da 
construcción do esquema corporal a 
partir de sensacións e perccepcións 
do propio corpo, e da súa interacción 
coas outras persoas, o medio e os 
obxectos. 
CSMAP-B.1.13-Recoñecemento e 
vivenciación das referencias espazo- 
temporais máis básicas en relación 
co propio corpo, coas persoas e cos 
obxectos. 
CSMAP-B.2.3-Adaptación do ton e 
da postura ás características do 
obxecto, da outra persoa, da súa 
acción e da situación. 
CSMAP-B.2.7-Coordinación 
progresiva das súas habilidades 
psicomotrices finas e grosas. 
CSMAP-B.2.9-Adquisición de 
nocións básicas de orientación e 
coordinación de movementos. 
 

CSMAP.2-Coordinar e controlar o seu 
corpo, as súas posibilidades motrices 
e adaptalo ás características dos 
obxectos, á acción e á vida cotiá. 

CSIEE, CCL 4º-CSMAP.2.1-Ten unha boa coordinación de 
movementos. 
 
4º-CSMAP.2.2-Globalmente móvese con axilidade. 
 
4º-CSMAP.2.3-Controla o corpo en movemento, 
adaptando a resposta motriz ás dimensións e 
elementos do espacio. 
 
4º-CSMAP.2.4-Salta sen dificultade 
 
4º-CSMAP.2.5-Mantén o equilibrio nos 
desprazamentos, nos saltos.... 
 
4º-CSMAP.2.6-Recolle pelotas coas dúas mans 
 
4º-CSMAP.2.7-Reproduce movementos a partir 
deconsignas verbais (acochados, saltando,..). 
 
4º-CSMAP.2.8-Pode facer variacións bruscas 
namarcha ao escoitar un sinal 
 
4º-CSMAP.2.9-Presenta unha boa motricidade fina. 
 
4º-CSMAP.2.10-Abotóase correctamente. 
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4º-CSMAP.2.11-Manexa as tesoiras axeitadamente. 
 
4º-CSMAP.2.12-Realiza encaixes e quebracabezas. 
 
4º-CSMAP.2.13-Mostra habilidade nas construcción 
 e na manipulación de pezas pequenas. 
 
4º-CSMAP.2.14-Oriéntase e localiza lugares 
significativos 
 
4º-CSMAP.2.15-Oriéntase ben en espacios exteriores 
 e pouco coñecidos (saídas, excursións..). 
 
4º-CSMAP.2.16-Segue itinerarios óptimos para se 
 desprazar. 
 
4º-CSMAP.2.17-Sitúa os obxectos e localízaos: 
 diante-detrás, dentro-fóra, arriba-abaixo, 
 preto- lonxe, enriba-debaixo, primeiro-derradeiro. 
 
 

4º CSMAP CSMAP.b-Coñecer e 
representar o propio corpo 
identificando as súas 
partes máis globais e 
algunhas das súas 
funcións. 

CSMAP-B.1.6-Recoñecemento das 
percepcións sensoriais 
propioceptivas que proveñen dos 
propios músculos e articulacións e 
das percepcións extereoceptivas- 
dos sentidos. 
CSMAP-B.1.10-Recoñecemento dos 
sentidos como medio de expresión e 
percepción. 
 

CSMAP.3-Recoñecer os sentidos e 
identificar percepcións e sensacións. 

CCL, CSIEE 4º-CSMAP.3.2-Localiza unha fonte sonora fixa, 
sen apoio visual. 
 
4º-CSMAP.3.3-Discrimina obxectos polo seu tacto: 
rugoso-liso. 
 
4º-CSMAP.3.1-Localiza unha fonte sonora en 
movemento, sen apoio visual. 
 
4º-CSMAP.3.4-Discrimina obxectos polo seu tacto: 
 áspero-suave. 
 
4º-CSMAP.3.5-Discrimina obxctos polo seu tacto: 
blando-duro. 
 
4º-CSMAP.3.7-Identifica os sentidos e os seus 
órganos como fontes de sensacións para o 
descubrimento propio e do seu contorno. 
 
4º-CSMAP.3.8-Recoñece oscatro sabores 
fundamentais (doce, salgado, amargo e ácido). 
 
4º-CSMAP.3.9-Identifica as cores. 
 
4º-CSMAP.3.10-Discrimina silencio-son 
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4º CSMAP CSMAP.a-Formarse unha 
autoimaxe positiva, 
identificando 
gradualmente as propias 
características, 
posibilidades e limitacións 
a través da interacción 
coas outras persoas, 
desenvolvendo 
sentimentos de autoestima 
e acadando maior 
yaautonomía persoal. 

CSMAP-B.1.12-Adquisición de 
confianza nas capacidades propias e 
potenciación do afán de superación 
CSMAP-B.1.9-Aceptación positiva da 
súa persoa, confiando nas súas 
posibilidades e coñecendo as 
limitacións propias 
CSMAP-B.2.3-Satisfación polo 
crecente dominio persoal 
CSMAP-B.4.4-Petición e aceptación 
de axuda nas actuacións que así o 
requiran 
 

CSMAP.4-Construir unha imaxe 
positiva propia e aceptar a súa 
identidade, manifestando confianza 
nas súas posibilidades e 
recoñecendo as súas limitacións. 

CCL, 
CSIEE, CSC 

4º-CSMAP.4.1-Solicita axuda para resolver conflictos 
 
4º-CSMAP.4.1-Solicita axuda cando a precisa 
 
4º-CSMAP.4.3-Recoñece e acepta as súas 
características persoais 
 
4º-CSMAP.4.4-Confía nas súas posibilidadesde 
 acción e movemento 
 
4º-CSMAP.4.5-Amosa confianza ante persoas e 
 situacións novas aceptando a súa axuda 
 
4º-CSMAP.4.6-Actúa autónomamente 
 
 

4º CSMAP CSMAP.a-Adquirir 
progresivamente a 
concepción de sí mesmo 
como un ser autónomo e 
independiente. CSMAP.h-
Comezar a ser consciente 
das diferencias individuais 
e iniciarse no respecto a 
éstas. 

CSMAP-B.1.11-Observación dos 
cambios físicos nas persoas ó longo 
do tempo 
CSMAP-CSMPA-B.1.12-Aceptación 
da identidade e características das 
demais persoas, respectando as 
diferenzas 
CSMAP-CSMPA-B.1.14-
Desenvolvemento da identidade 
sexual e aceptación do corpo 
sexuado feminino e masculino 
 

CSMAP.5-Identificar semellanzas e 
diferenzas entre as persoas 
valorando positivamente a 
diversidade. 

CCL, CSC, 
CSIEE 

4º-CSMAP.5.1-Verbaliza e acepta diferencias físicas 
entre as persoas 
 
4º-CSMAP.5.4-Non amosa actitudes discriminatorias 
 ante as diferenzas 
 
4º-CSMAP.5.5-Identifica as características do seu 
sexo e participa en xogos, actiividades... 
independientemente do xénero 
 
 

4º CSMAP CSMAP.c-Identificar os 
propios sentimentos e 
emocións, necesidades e 
preferencias e ser 
capaces de expresalos e 
comunicalos. CSMAP.a-
Adquirir progresivamente 
a concepción de sí mesmo 
como un ser autónomo e 
independiente. 

CSMAP-B.1.4-Control progresivo 
dos propios sentimentos e emocións. 
CSMAP-B.1.8-Vivencias, 
preferencias e intereses propios e 
das demais persoas. 
 

CSMAP.6-Identificar e manifestar os 
propios sentimentos, vivencias, 
emocións e comprender os das 
demais persoas. 

CCL, CSC, 
CSIEE 

4º-CSMAP.6.1-Manifesta verbalmente o seu agrado 
ou molestia ante determinadas situacións. 
 
4º-CSMAP.6.2-Verbaliza as súas percepcións. 
 
4º-CSMAP.6.3-Recoñece e acepta mostras de 
afecto das persoas adultas e de nenas e nenos. 
 
4º-CSMAP.6.4-Non se enfada sen motivo 
 
4º-CSMAP.6.5-Pide perdón cando molesta ou 
cando lle fai dano a unha compañeira ou compañeiro. 
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4º CSMAP CSMAP.b-Avanzar na 
precisión de xestos e 
movementos. 

CSMAP-B.1.7-Aceptación da propia 
imaxe corporal e gozo xogando co 
seu corpo, desenvolvendo accións e 
iniciativas individuais e grupais, 
empregando as posibilidades 
expresivas do propio corpo. 
CSMAP-B.1.12-Exploración das 
posibilidades perceptivas, motrices e 
expresivas propias e das demáis 
persoas, amosando iniciativa para 
aprender habilidades novas. 
 

CSMAP.7-Participar en xogos, 
mostrando destrezas motoras e 
habilidades manipulativas cada vez 
máis axustadas. 

CSC, CSIEE 4º-CSMAP.7.1-Gústalle participar en xogos que 
supoñen exercicio motor, como carreiras ou saltos. 
 
 

4º CSMAP CSMAP.e-Adecuar o 
propio comportamento ás 
necesidades ou 
requerimentos das outras 
persoas, desenvolvendo 
actitudes e hábitos de 
respecto, axuda e 
colaboración. CSMAP.i-
Descubrir o xogo como 
medio que favorece o 
desenvolvemento humán, 
a manifestación de 
emocións e a aceptación 
de reglas. 

CSMAP-B.2.1-Participación nos 
xogos e na actividade motriz, 
amosando actitudes de constancia. 
CSMAP-B.2.2-Gozo co xogo como 
medio para coñecer a realidade, 
mantendo unha actitude de axuda e 
cooperación con iguais e con 
adultos. Aceptación do xogo como 
medio de desfrute e de relación cos 
demais. 
CSMAP-B.2.5-Fortalecemento de 
vínculos afectivos: amizade, 
cooperación, axuda, 
solidariedade,..a través do xogo. 
CSMAP-B.2.5-Comprensión, 
aceptación e valoración de regras 
para xogar. 
CSMAP-B.2.6-Potenciación do xogo 
como elemento común a todas as 
culturas, partindo do coñecemento 
dos xogos propios da comunidade. 
CSMAP-B.3.7-Xestión do seu 
comportamento en función das 
necesidades das outras persoas e 
das normas de funcionamento do 
grupo, dereitos, responsabilidades e 
comportamentos sociais. 
 

CSMAP.8-Participar en xogos e 
actividades colectivas aceptando as 
normas que os rexen. 

CSC, 
CSIEE, CCL 

4º-CSMAP.8.1-Intégrase en xogos de grupo, 
 cooperando cos demais nenos e nenas. 
 
4º-CSMAP.8.3-Soluciona autónomamente as 
 necesidades que xorden durante o xogo. 
 
4º-CSMAP.8.4-Coñece e respecta as normas da 
 escola. 
 
4º-CSMAP.8.5-Participa activamente nas actividades 
 e tarefas. 
 
 

4º CSMAP CSMAP.d-Tomar a 
iniciativa, aceptar as 
pequenas frustracións e 
ser quen de solicitar 
axuda. CSMAP.g-

CSMAP-B.3.1-Regulación do propio 
comportamento. 
CSMAP-B.2.4-Satisfacción pola 
realización de tarefas e conciencia 
de propia competencia. 

CSMAP.9-Resolver con iniciativa e 
autonomía as actividades da vida 
cotiá, colaborar en tarefas e aceptar 
as normas. 

CSC, 
CSIEE, CCL 

4º-CSMAP.9.1-Gústalle facer encargos e ter 
responsabilidades. 
 
4º-CSMAP.9.2-Actúa por iniciativa propia. 
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Progresar na adquisición 
de hábitos de orde e 
constancia no 
desenvolvemento das 
tarefas. 

CSMAP-B.3.2-Interese por participar 
en actividades da vida cotiá, con 
iniciativa e progresiva autonomía na 
súa realización. 
CSMAP-B.3.4-Hábitos elementais de 
constancia, atención, iniciativa e 
esforzo. 
CSMAP-B.3.6-Valoración e gusto 
polo traballo propio ben feito e polo 
das demais persoas, buscando os 
recursos axeitados que lle permitan 
concluír os proxectos que inicia, 
sendo quen de solicitar e prestar 
axuda. 
 

4º-CSMAP.9.3-Esfórzase e pon a proba a súa 
 habilidade motriz. 
 
4º-CSMAP.9.4-Mantense participando nun mesmo 
xogo un tempo importante. 
 
4º-CSMAP.9.5-Séntese a gusto e está adaptado/a 
ao ritmo da aula. 
 
4º-CSMAP.9.6-Entende as consignas e ségueas. 
 
4º-CSMAP.9.7-Concéntrase un tempo na mesma 
actividade. 
 
4º-CSMAP.9.8-Distingue os diferentes momentos e 
situacións dentro da aula e adáptase a eles. 
 
4º-CSMAP.9.9-Amosa unha actitude positiva ante 
as propostas de actividade. 
 
4º-CSMAP.9.10-Esfórzase na realización das tarefas. 
 
4º-CSMAP.9.11-Remata as tarefas e actividades 
que empeza. 
 
4º-CSMAP.9.12-Participa na planificación dos 
proxectos desenvolvidos na aula. 
 
 

4º CSMAP CSMAP.f - Progresar na 
adquisición de hábitos e 
actitudes relacionados coa 
seguridade, a hixiene e a 
alimentación. 

CSMAP-B.1.2-Identificación 
manifestación, regulación e control 
de necesidades básicas do corpo 
como o control de esfínteres e a 
hixiene no aseo. 
CSMAP-B.4.1-Recoñecemento das 
necesidades básicas do corpo- 
hixiene, alimentación, descanso.. 
CSMAP-B.4.2-Iniciación na práctica 
de accións e recoñecemento de 
situacións que favorezan a 
interacción e adquisición de hábitos 
saludables como a hixiene corporal e 
ambiental, a adecuada alimentación, 
o consumo responsable e o 
descanso. 
CSMAP-B.4.3-Comprensión da 

CSMAP.10-Manifestar hábitos de 
saúde, alimentación saudable, 
hixiene corporal e benestar utilizando 
adecuadamente espacios e 
materiais. 

CSIEE 4º-CSMAP.10.1-Ten autonomía nas accións 
encamiñadas á satisfaciión das necesidades básicas: a alimentación, a hixiene e o coidado 
propio do seu contorno. 
 
4º-CSMAP.10.2-Recolle e coloca os obxectos 
habituais da clase. 
 
4º-CSMAP.10.3-Coida e asea as diferentes 
partes do corpo con axuda dunha persoa adulta. 
 
4º-CSMAP.10.5-Identifica as necesidades dos 
 hábitos de hixiene diarios. 
 
4º-CSMAP.10.6-É autónomo no coidado de sí 
 mesmo/a. 
 
4º-CSMAP.10.8-Emprega axeitadamente o lavabo. 
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necesidade das normas de 
comportamento establecidas durante 
as comidas, os desprazamentos, o 
descanso e a hixiene. 
CSMAP-B.4.6-Identificación e 
valoración de hábitos favorecedores 
ou non dunha boa saúde. 
CSMAP-B.4.7-Colaboración no 
mantemento de ambientes limpos e 
ordenados. 
CSMAP-B.4.8-Gusto por un aspecto 
persoal coidado manifestando as 
súas preferencias estéticas. 
 

 
4º-CSMAP.10.11-Vai só ao WC. 
 
4º-CSMAP.10.12-Vístese só/a. 
 
4º-CSMAP.10.15-Ten interese por manter un 
aspecto limpo e aseado/a. 
 
4º-CSMAP.10.18-Soluciona autónomamente as 
necesidades que xorden na comida. 
 
 

4º CSMAP CSMAP.f-Progresar na 
adquisición de hábitos e 
actitudes relacionados coa 
seguridade, a hixiene e a 
alimentación. 

CSMAP-B.4.9-Emprego axeitado de 
instrumentos, ferramentas e 
instalacións para previr accidentes e 
evitar situacións de risco. 
CSMAP-B.4.10-Fomento de hábitos 
de prevención de enfermidades e de 
accidentes domésticos, respondendo 
con actitude de tranquilidade e 
colaboración. 
 

CSMAP.11-Identificar situacións de 
risco e actuar coherentemente ante 
elas 

CSIEE 4º-CSMAP.11.1-Entra e sae da aula en orde 
 
 

 

 

 

Currículo de Coñecemento do contorno en 4º 

 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C. Indicadores de logro 

4º CC CC.a - Observar e explorar 
de forma activa o seu 
contorno, xerando 
interpretacións sobre 
algunhas situacións 
significativas, e amosando 
interese polo seu 

CC-B.1.1-Interese pola 
exploración e clasificación de 
obxectos presentes no medio, 
recoñecendo as súas funcións e 
usos cotiáns. 
CC-B.1.2-Recoñecemento 
dalgúns atributos e propiedades 

CC.1-Explorar os obxectos e 
elementos do contorno inmediato e 
actuar sobre eles. Recoñecer os seus 
atributos e cualidades. Agrupar, 
clasificar e ordenar estes elementos 
e coleccións segundo distintos 
criterios. 

CCL, 
CMCT, 
CSIEE 

4º-CC.1.1-Agrupa os obxectos 
atendendo á posesión dalgún atributo. 
 
4º-CC.1.2-Agrupa obxectos por 
semellanzas. 
 
4º-CC.1.3-Identifica as propiedades 
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coñecemento. de obxectos e de materiais, e da 
súa aplicación na vida diaria. 
 

físicas empregando os seus sentidos. 
 
4º-CC.1.4-Ten curiosidade por todo o 
que o rodea. 
 
 

4º CC CC.h - Avanzar no dominio 
das habilidades 
matemáticas, 
establecendo relacións de 
agrupamentos e 
clasificación, orde e 
cuantificación. 

CC-B.1.5-Recoñecemento e 
emprego do número na vida 
diaria e a súa funcionalidade 
(clasificar, numerar, contar, 
informarse, ordenar elementos). 
CC-B.1.9-Utilización de xogos de 
mesa como actividades lúdicas 
que unen o razoamento, a 
reflexión e o divertimento en 
grupo. 
 

CC.2-Empregar os números para 
identificar, contar, clasificar, 
informarse e ordenar elementos da 
realidade, aproximándose ao seu 
valor notacional e conceptual. 

CMCT, 
CSIEE, 
CCL 

4º-CC.2.4-Interésanlle os números e o 
seu emprego na vida cotiá. 
 
 

4º CC CC.c -Formular hipóteses, 
buscando respostas e 
explicacións, para anticipar 
probables afectos que 
poderian producirse como 
consecuencia de 
situacións da vida diaria e 
dalgúns experimentos 
realizados. 

CC-B.1.8-Proposición e 
resolución de situacións 
problemáticas sinxelas da vida 
cotiá. 
CC-B.1.10-Investigación do 
comportamento físico de 
materiais e obxectos en 
diferentes situacións e con 
variadas accións. 
CC-B.1.11-Achegamento a 
algunhas magnitudes físicas 
(manipulables) a través da 
estimación: comparando, 
sopesando, observando. 
CC-B.1.12-Recoñecemento e 
identificación de situacións en 
que se fai necesario medir. 
Interese e curiosidade polos 
instrumentos de medida 
convencionais e non 
convencionais facendo unha 
aproximación ao seu uso. 
 

CC.3-Propoñer e resolver problemas 
sinxelos relacionados con situacións 
cotiás, empregando e comparando 
magnitudes de peso, lonxitude e 
capacidade. 

CMCT, 
CSIEE, 
CCL 

4º-CC.3.1-Mide empregando as mans, 
os brazos e os pés. 
 
4º-CC.3.2-Compara os obxectos 
segundo as súas propiedades físicas. 
 
4º-CC.3.3-Gústalle participar 
nosproxectos e pequenas 
investigacións que se fan na aula. 
 
 

4º CC CC.h -Avanzar no dominio 
das habilidades 
matemáticas, 
establecendo relacións de 
agrupamentos e 

CC-B.1.4-Identificación de 
figuras xeométricas básicas 
(cadrado, círculo, triángulo). 
CC-B.1.16-Exploración lúdica 
das propiedades e 

CC.4-Recoñecer algúns aspectos 
xeométricos básicos: liñas, puntos, 
rectángulos, cadrados, triángulos, 
círculos, esferas, cubos e prismas. 

CMCT, 
CSIEE, 
CCL 

4º-CC.4.1-Explora lúdicamente as 
propiedades e as características 
dalgúns corpos xeométricos 
elementais. 
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clasificación, orde e 
cuantificación. 

características dalgúns corpos 
xeométricos. 
 

 

4º CC CC.i -Empregar o 
coñecemento matemático 
para interpretar a vida en 
clave de lóxica 
comprendendo e 
resolvendo problemas: 
establecendo relacións, 
explorando, ordeando, 
comparando, 
cuantificando, medindo, 
pesando,... 

CC-B.1.15-Establecemento de 
relacións de orientación espacial 
de localización, dirección, 
distancia e posición respecto a 
un mesmo, empregando o 
vocabulario topolóxico 
elemental. 
CC-B.1.17-Vivenciación, 
representación e interpretación 
do espazo, empregando a 
imaxinación en debuxos, planos, 
fotografías, mapas,... 
 

CC.5-Describir e representar dun 
xeito elemental a situación das 
propias nenas e nenos en relación a 
obxectos e as demais persoas 
usando vocabulario topolóxico 
elemental. 

CMCT, 
CSIEE, 
CCL 

4º-CC.5.1-Coloca os obxectos e 
localízaos empregando as nocións: 
dentro-fóra 
 
4º-CC.5.2-Coloca os obxectos e 
localízaos empregando as nocións: 
arriba-abaixo. 
 
4º-CC.5.3-Nunha ordenacion verbaliza 
cal vai "antes de", "despóis de", "entre", 
 
 

4º CC CC.i -Empregar o 
coñecemento matemático 
para interpretar a vida en 
clave de lóxica 
comprendendo e 
resolvendo problemas: 
establecendo relacións, 
explorando, ordenando, 
comparando, 
cuantificando, medindo, 
pesando,... 

CC-B.1.3-Adquisición progresiva 
da noción do paso do tempo 
mediante as actividades da vida 
cotiá. 
CC-B.1.14-Orientación temporal 
en situacións cotiás empregando 
diferentes nocións e relacións. 
CC-B.1.15-Aproximación ó uso 
do calendario. 
 

CC.6 -Usar e comprender nocións 
temporais básicas ordenando 
temporalmente feitos referidos á súa 
vida. 

CMCT, 
CSIEE, 
CCL 

4º-CC.6.1-Diferenza as nocións 
temporais de : día-noite. 
 
4º-CC.6.2-Asocia tempos horarios con 
determinadas accións (saída ao recreo, 
xantar, durmir...). 
 
4º-CC.6.3-Capta a periodicidade dos 
sucesos e situacións asociadas á súa 
actividade. 
 
4º-CC.6.4-Diferencia as nocións 
temporais de: onte-hoxe-mañá. 
 
 

4º CC CC.c -Comprender que o 
contorno está sometido a 
cambios, relacionados cos 
factores que os producen, 
verificando se as hipóteses 
feitas sobre os cambios no 
contorno se adecúan á 
realidade ou non, através 
de investigacións sobre o 
mesmo. CC.b -
Desenvolver actitudes de 
coidado, respecto e 
corresponsabilidade para a 
conservación do contorno. 

CC-B.2.1-Identificación 
dalgunhas características e 
funcións vitais dos seres vivos 
empregando a exploración 
sensorial. Diferenzas entre seres 
vivos e seres inertes 
CC-B.2.2-Observación dun ser 
vivo no seu medio natural ou 
reproducindo o medio na aula, 
rexistrando a observación e 
contrastando os datos. 
CC-B.2.5-Curiosidade, respecto 
e coidado cara aos elementos do 
medio natural, especialmente 

CC.7-Dar mostras por interesarse 
polo medio natural e os seus 
cambios. Identificar e nomear algúns 
dos seus compoñentes, establecendo 
relacións sinxelas de 
interdependencia. Manifestar 
actitudes de coidado e de respecto 
cara á natureza e participar en 
actividades para conservala. 

CMCT, 
CSIEE, 
CCL 

4º-CC.7.2-Fai preguntas sobre 
obxectos, situacións, persoas e 
fenómenos. Goza ao realizar 
actividades individuais e de grupo en 
contacto coa natureza. 
 
4º-CC.7.3-É respetuoso/a co medio no 
que vive. 
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animais e prantas 
CC-B.2.6-Descubrimento das 
diferentes formas en que se 
atopa a auga natureza, 
comprendendo a súa 
contribución ó desenvolvemento 
dos seres vivos e do medio. 
CC-B.2.8-Formulación de 
hipóteses, contrastándoas coas 
das outras persoas, buscando 
respostas e explicacións sobre 
as causas e consecuencias de 
fenómenos do medio natural e 
dos producidos pola acción 
humana. 
CC-B.2.9-Gozo ó realizar 
actividades individuais e de 
grupo en contacto coa natureza. 
CC-B.2.9-Valoración da 
importancia da natureza para a 
saúde e o benestar. 
CC-B.2.10-Participación en 
proxectos e investigacións no 
medio natural, expresando os 
resultados mediante distintas 
representacións. 
 

4º CC CC.c-Comprender que o 
contorno está sometido a 
cambios, relacionados cos 
factores que os producen, 
verificando se as hipóteses 
feitas sobre os cambios no 
contorno se adecúan á 
realidade ou non, através 
de investigacións sobre o 
mesmo. 

CC-B.2.4-Observación e 
identificación dalgunhas 
características, necesidades e 
cambios nos procesos de 
crecemento e etapas do 
 

CC.8-Identificar e recoñecer as 
diferentes etapas da vida nas 
persoas e outros seres vivos. 

CSIEE 4º-CC.8.1-Identifica que os seres vivos 
cambian co paso do tempo, incluídas 
as persoas 
 
 

4º CC CC.d - Relacionarse cos 
outros, de forma cada vez 
máis equilibrada e 
satisfactoria, interiorizando 
progresivamente as pautas 
de comportamento social. 
CC.e -Coñecer e respectar 
as características, valores 

CC-B.3.1-Identificación da 
familia e da escola como 
primeiros grupos sociais de 
pertenza, valorando 
positivamente as relacións 
afectivas que neles se 
establecen. 
CC-B.3.2-Recoñecemento e 

CC.9-Identificar e coñecer os grupos 
sociais máis sifnificativos do contorno 
do alumnado e algunhas 
características da súa organización. 

CSIE, CCL, 
CSC 

4º-CC.9.1-Nas saídas, móstrase 
prudente e evita situacións de perigo. 
 
4º-CC.9.2-Nomea os membros da súa 
familia. 
 
4º-CC.9.4-Coñece as persoas do seu 
marco social e os seus nomes. 
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e formas de vida dos 
grupos sociais máis 
próximos á súa 
experiencia e identificarse 
como membro do mundo, 
respectando as diferencias 
dos outros. CC.f -
Establecer relacións de 
confianza, afecto, 
comprensión e pertenza, 
baseadas no respecto ás 
persoas, ás normas e 
valores da sociedade á 
que pertencen. 

respecto dos diferentes tipos de 
familias. 
CC-B.3.5-Colaboración co resto 
de compañeiros e compañeiras 
na vida da aula, amosando 
disposición para compartir e 
resolver conflictos. Incorporación 
progresiva de pautas adecuadas 
de comportamento.. 
 

 
4º-CC.9.5-Conta cousas das súas 
experiencias familiares. 
 
4º-CC.9.6-Busca a relación coa 
persona docente para: contarlle as 
súas cousas, vivencias, pedir axuda e 
pedir ou comprobar información sobre 
temas diversos. 
 
4º-CC.9.7-Coñece as rutinas da aula. 
 
4º-CC.9.9-Amósase conciliador/a 
cando xorde un conflicto. 
 
4º-CC.9.10-Colabora co resto de 
compañeiros e compañeiras na vida da 
aula. 
 
4º-CC.9.11-Gústalle compartir xogos 
cos compañeiros e compañeiras. 
 
4º-CC.9.12-Asume as 
responsabilidades que lle son 
asignadas. 
 
4º-CC.9.14-Acepta e respecta as 
normas de funcionamento da aula. 
 
4º-CC.9.15-Maniféstase integrador/a: 
comparte material, cede ante os 
conflictos, colabora co resto do grupo 
 
 

4º CC CC.f – Coñecer distintos 
grupos sociais próximos á 
súa experiencia, algunhas 
das súas características , 
producións culturais, 
valores e formas de vida 

CC-B.3.4-Achegamento ás 
funcións que cumpren diversas 
persoas, organizacións e 
institucións para cubrir 
necesidades e achegar servizos 
presentes na comunidade, 
evitando estereotipos sexistas. 
 

CC.10-Recoñecer, identificar e poñer 
exemplos sinxelos dalgúns servicios 
comunitarios. 

CSIE, CCL, 
CSC 

4º-CC.10.1-Identifica o rol do/a 
profesor/a na aula. 
 
4º-CC.10.2-Recoñece o persoal que 
traballa nas dependencias escolares e 
explica a súa función. 
 
 

4º CC CC.e -Coñecer e respectar 
expresións culturais dos 
grupos ós que se pertence. 

CC-B.3.3-Interese e disposición 
favorable para iniciar relacións 
respectuosas, afectivas e 

CC.11-Recoñecer algunhas 
manifestacións culturais proximas e 
doutras realidades, valorando a súa 

CSIE, CCL, 
CSC 

4º-CC.11.1-Mostra interese polas 
celebracións ou eventos da escola, 
familia ou localidade. 
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CC.g -Apreciar e facer 
seus algúns elementos 
significativos propios da 
tradición e cultura galegas. 
CC.f -Amosar interese por 
coñecer as diferencias con 
outras culturas. 

recíprocas con nenos e nenas 
doutras culturas. 
CC-B.3.6-Recoñecemento 
dalgúns signos de identidade 
cultural galega apreciando os 
cambios que se producen no 
modo devida co paso do tempo: 
sucesos e persoas relevantes da 
historia da súa comunidade, do 
seu país e do mundo. 
 

diversidade e riqueza.  
4º-CC.11.2-Participa e recoñece as 
festas populares que se celebran no 
seu contorno. 
 
4º-CC.11.3-Coñece feitos, costumes e 
obxectos relacionados coas 
celebracións. 
 
 

 

Currículo de Linguaxes: comunicación e representación en 4º 

 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C. Indicadores de logro 

4º LCR LCR.a - Utilizar as diversas 
linguaxes para comunicar, 
expresar ideas e 
sentimentos, para 
aprender e como fonte de 
desfrute. LCR.b - Utilizar 
manifestacións non verbais 
como o silencio, a mirada, 
a xestualidade, o olfato, o 
tacto, para comunicarse. 

LCR-B.1.1-Utilización e 
valoración progresiva da lingua 
oral para evocar e relatar feitos, 
para adquirir coñecementos, 
para expresar e comunicar 
ideas, sentimentos e emocións, 
para facer peticións e como 
mecanismo para regular a propia 
conducta e das dos demais 
LCR-B.1.2-Uso progresivo de 
vocabulario variado e cada vez 
máis preciso, mellorando a 
entoación, a pronunciación e a 
estruturación de frases. 
LCR-B.1.5-Acomodación 
progresiva dos seus enunciados 
ós formatos convencionais. 
LCR-B.1.6-Emprego axeitado 
das formas socialmente 
establecidas para relacionarse 
coas demáis persoas- saúdos, 
despedidas, fórmulas de 
cortesía, cumprimentos... 
 

LCR.1-Utilizar a lingua oral do modo 
máis conveniente para unha 
comunicación positiva con iguais e 
con persoas adultas, segundo as 
intencións comunicativas. 

CCL CSC 4º-LCR.1.2-Comunícase coas persoas 
adultas. 
 
4º-LCR.1.3-Comunícase cos 
compañeiros e compañeiras 
 
4º-LCR.1.4-Emprega sinais 
extralingüísticos (xesto, entoación, 
expresión) para reforzar o significado 
das súas mensaxes. 
 
4º-LCR.1.5-É quen de solicitar axuda 
verbalmente cando a precisa. 
 
4º-LCR.1.6-Emprega expresións 
convencionais de cortesía para 
escusarse: perdón, síntoo, desculpa. 
 
4º-LCR.1.7-Adecúa o seu ton de voz á 
situación. 
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4º LCR LCR.d - Comunicarse 
oralmente nas dúas 
linguas oficiais con 
distintos propósitos, con 
diferentes interlocutores e 
en diversidade de 
contextos. LCR.e - 
Comprender a 
intencionalidade 
comunicativa dos outros. 

LCR-B.1.4-Participación en 
situacións de comunicación con 
distintos propósitos, en 
diferentes contextos e con 
persoas interlocutoras diversas, 
usando argumentos nas súas 
conversas, respectando as 
quendas e escoitando 
atentamente. 
 

LCR.2-Comprender mensaxes orais 
diversas, mostrando unha actitude de 
escoita atenta e respectuosa. 

CSIEE, 
CCL 

4º-LCR.2.1-Presta atención ás 
informacións que lle transmiten outras 
persoas. 
 
4º-LCR.2.2-Respecta as quendas de 
palabra e sabe escoitar. 
 
4º-LCR.2.3-Participa activamente nas 
conversas da aula. 
 
4º-LCR.2.4-Recorda feitos e situacións 
vividas na clase e participa na súa 
narración. 
 
4º-LCR.2.5-Comprende instrucións 
sinxelas. 
 
 

4º LCR LCR.f - Iniciarse no uso 
oral dunha lingua 
estranxeira e amosar 
interese e gozo ó participar 
nestes intercambios 
comunicativos. 

LCR-B.1.7-Interese por 
expresarse nunha lingua 
estranxeira, amosando unha 
actitude positiva cara a esta 
lingua. 
 

LCR.3-Amosar unha actitude positiva 
cara á aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira, interesándose por 
participar en interaccións orais en 
rutinas, xogos e situacións habituais 
de comunicación. 

CCL, CSC, 
CAA 

4º-LCR.3.1-Amosa interese por 
expresarse nunha lingua estranxeira. 
 
4º-LCR.3.2-Amosa interese por 
entender o que di unha lingua 
estranxeira 
 
 

4º LCR LCR.h - Identificar e 
diferenciar entre imaxe e 
representación gráfica 
como formas de 
comunicación. LCR.g - 
Achegarse á lingua escrita 
a través de diferentes tipos 
de textos 

LCR-B.1.8-Achegamento á 
lingua escrita como medio de 
comunicación, información e 
gozo a través de soportes 
diferentes. 
 

LCR.4-Amosar interese polos textos 
escritos presentes na aula e no 
contorno próximo, iniciándose no seu 
uso e na comprensión das súas 
finalidades. 

CCL, CM, 
CSC, 
CCEC, 
CAA 

4º-LCR.4.1-Mostra interese polos 
textos escritos presentes no seu 
contorno. 
 
4º-LCR.4.2-Gústalle mirar e "ler" libros 
autonomamente. 
 
4º-LCR.4.3-Percibe que as palabras, 
escrituras indeterminadas, números, 
notas musicais, iconas e outros 
símbolos e signos convencionais teñen 
unha funcionalidade determinada. 
 
4º-LCR.4.4-Formula hipóteses sobre o 
que pode estar escrito en diferentes 
textos. 
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4º LCR LCR.g- Achegarse á lingua 
escrita a través de 
diferentes tipos de textos 
LCR.h - Recoñecer e 
recrear o nome propio 
como primeiro elemento 
comunicativo escrito, 
comprendendo a súa 
necesidade e uso. 

LCR-B.1.10-Iniciación no uso da 
escrita en situacións 
contextualizadas e reais. 
LCR-B.1.11-Diferenciación entre 
as formas escritas e outras 
formas de expresión gráfica 
LCR-B.1.11-Identificación de 
palabras moi significativas e 
usuais (o seu nome e o dos 
compañeiros). Percepción de 
diferenzas e semellanzas entre 
elas. 
LCR-B.1.12-Interese e gusto por 
producir mensaxes con trazos 
cada vez máis precisos e 
lexibles. 
 

LCR.5-Producir diferentes textos 
individualmente ou en grupo -con 
escritura convencional ou non-, con 
propósitos e intencións diferentes: 
recoller e transmitir información, 
gozo... 

CCL,, CSC, 
CAA 

4º-LCR.5.1-Recoñece o seu nome. 
 
4º-LCR.5.2-No proceso de aprendizaxe 
da lingua escrita atópase na etapa 
indeterminada ou silábica sen 
correspondencia sonora, segundo o 
ritmo madurativo do alumno. 
 
 

4º LCR LCR.g - Achegarse á 
lingua escrita a través de 
diferentes tipos de textos 

LCR-B.1.9-Interese e atención 
na escoita de narracións e 
instrucións lidas por outras 
persoas. 
LCR-B.1.13-Escoita e 
comprensión da lectura en voz 
alta, nas dúas linguas oficiais, e 
como fonte de pracer e 
aprendizaxe compartida. 
 

LCR.6-Gozar compartindo a escoita e 
a lectura en voz alta de textos 
literarios: contos, relatos, lendas, 
poesías, rimas, adiviñas... 

CCL, CSC, 
CCEC 

4º-LCR.6.1-Escoita con atención a 
lectura de diferentes textos literarios: 
contos, relatos, lendas, poesías, rimas, 
adiviñas... 
 
 

4º LCR LCR.i - Facer uso axeitado 
da biblioteca, 
desenvolvéndose con 
autonomía neste espazo e 
valorando a súa 
importancia como fonte de 
información e de pracer. 

LCR-B.1.15-Memorización e 
recitado de textos sinxelos 
(poemas curtos, rimas,?). 
 

LCR.7-Utilizar a biblioteca con 
respecto e coidado, valorándoa como 
recurso informativo, de entretemento 
e gozo. 

CCL, CSC, 
CCEC, 
CAA, CD 

4º-LCR.7.1-Respecta e coida a 
biblioteca da aula. 
 
4º-LCR.7.2-Fai uso da biblioteca 
valorándoa como espacio no que se 
divirte 
 
4º-LCR.7.4-Emprega o sistema de 
rexistro de préstamos de libros da 
biblioteca. 
 
 

4º LCR LCR.j - Potenciar a 
capacidade creativa a 
través das linguaxes 
artísticas para imaxinar, 
inventar, 
transformar,…dende as 

LCR-B.2.2-Potenciación da 
imaxinación e fantasía e así 
aumentar a creatividade. 
LCR-B.2.3-Experimentación e 
descubrimento dalgúns 
elementos que configuran a 

LCR.8-Expresarse e comunicarse 
utilizando medios, materiais e 
técnicas propios das diferentes 
linguaxes artísticas e audiovisuais. 

CCL, CSC, 
CCEC 

4º-LCR.8.2-Amosa imaxinación e 
iniciativa nas súas producións 
plásticas. 
 
4º-LCR.8.3-Explora as posibilidades 
plásticas e creativas de distintos 
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súas ideas, sentimentos, 
experiencias, 
coñecementos… LCR.k - 
Achegarse ó coñecemento 
de obras artísticas 
expresadas en distintas 
linguaxes 

linguaxe plástica, - liña, forma, 
cor, textura, espacio e volume- e 
das posibilidades plásticas, 
creativas e de transformación de 
distintos materiais. 
LCR-B.2.4-Gozo coas obras 
artísticas, distinguindo e 
apreciando elementos básicos 
das formas de expresión, que 
lles permitan desenvolver a súa 
sensibilidade estética. 
LCR-B.2.5-Exploración das 
posibilidades plásticas e 
creativas de distintos materiais, 
útiles e soportes, e das distintas 
técnicas como recursos e 
medios de expresión e 
comunicación de feitos, 
sentimentos, emocións, 
vivencias, fantasías e, 
experiencias. 
LCR-B.2.6-Experimentación e 
coñecemento das posibilidades 
de transformación dos diferentes 
materiais e obxectos. 
LCR-B.2.7-Descubrimento das 
posibilidades creativas e 
plásticas da luz, das sombras e 
da cor, empregando recursos 
como a luz natural, lanternas, 
lámpadas, proxector. 
LCR-B.2.8-Interpretación e 
valoración de diferentes tipos de 
obras plásticas presentes na 
aula, no contorno, en museos e 
exposicións reais ou virtuais, 
obradoiros, manifestando e 
compartindo a través das 
diversas linguaxes as 
sensacións e emocións que 
producen, e indicando o que 
gusta e o que non. 
 

materiais (papeis, cartón, arame, 
plástico, teas, cortiza, barro...) como 
recurso e medio de expresión 
 
4º-LCR.8.4-Explora as posibilidades 
plásticas e creativas de distintos útiles 
(rasquetas, cepillos, esponxas, 
pinceis...) como recursos e medio de 
expresión. 
 
4º-LCR.8.5-Expresa emocións con 
xestos e expresións 
 
 

4º LCR LCR.l - Desenvolver un 
sentimento de 
autoconfianza nas propias 

LCR-B.1.14-Dramatización de 
textos literarios, desfrute e 
interese por expresarse a través 

LCR.9-Mostrar interese por explorar 
as súas posibilidades de expresión e 
representación, por gozar coas súas 

CCL, CSC, 
CCEC 

4º-LCR.9.2-Gusta de explorar 
sensorialmente os elementos presentes 
no contorno. 
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produccións artísticas, e 
valorar as produccións 
alleas. 

de recursos non lingüísticos. 
LCR-B.2.10-Exploración das 
posibilidades sonoras da voz, do 
propio corpo, de obxectos 
cotiáns e de instrumentos 
musicais. 
LCR-B.2.11-Vivencia do son e 
do silencio. 
LCR-B.2.12-Recoñecemento de 
sons do contorno natural e 
social, e discriminación dos seus 
trazos distintivos. 
LCR-B.2.13-Creación de 
secuencias de movementos e 
ritmos a partir das sensacións 
que lle xenera a música. 
LCR-B.2.14-Audición atenta de 
obras musicais populares, 
clásicas e contemporáneas. 
LCR-B.2.15-Participación activa 
e gozo na interpretación de 
cancións, xogos musicais e 
danzas colectivas e individuais. 
LCR-B.2.16-Vivencia de xestos e 
movementos como recursos 
corporais para a expresión e o 
intercambio afectivo. 
 

producións e por compartir as 
experiencias creativas, estéticas e 
comunicativas. 

 
4º-LCR.9.3-Sinala gustos persoais 
indicando que obras lle gustan e cales 
non. 
 
4º-LCR.9.4-Participa con interese en 
actividades expresivas. 
 
4º-LCR.9.5-Explora as posibilidades 
sonoras de obxectos cotiáns e de 
instrumentos musicais. 
 
4º-LCR.9.6-Participa cando se fan 
actividades musicais. 
 
4º-LCR.9.8-Descobre as posibilidades 
expresivas do seu propio corpo. 
 
4º-LCR.9.9-Participa activamente nas 
representacións e no xogo dramático. 
 
 

4º LCR LCR.m - Achegarse ó 
coñecemento e emprego 
das TIC- ordenadores, 
Internet, pantalla dixital, 
vídeo,..- como ferramentas 
de busca de información, 
de creación, expresión, 
comunicación e desfrute. 

LCR-B.3.4-Coñecemento, 
coidado e uso, na mediada das 
súas posibilidades, das 
ferramentas tecnolóxicas. 
LCR-B.3.1-Identificación da 
utilidade de diversos 
instrumentos e tecnoloxías como 
fontes de información, de 
comunicación, de expresión, de 
estratexias de exploración e 
investigación. 
LCR-B.3.2-Achegamento a 
produccións audiovisuais como 
películas, series de animación, 
documentais. 
LCR-B.3.5-Achegamento ó uso 
do ordenador, a cámara 
fotográfica,nos procesos 

LCR.10-Utilizar, na medida das súas 
posibilidades, a linguaxe audiovisual 
e as tecnoloxías da información e 
comunicación como vehículo de 
expresión e comunicación. 

CCL, CSC, 
CCEC, CD 

4º-LCR.10.1-Demostra interese e gusto 
polas actividades nas que se empregan 
as TIC. 
 
4º-LCR.10.2-Recoñece a utilidade da 
cámara fotográfica como ferramenta 
para captar a realidade. 
 
4º-LCR.10.3-Fai un uso moderado das 
ferramentas tecnolóxicas. 
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creativos para a elaboración de 
producións audiovisuais, a 
través de programas de edición 
de textos, de gráficos e de sons. 
 

 

 

Currículo de Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal en 5º 

 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C. Indicadores de logro 

5º CSMAP CSMAP.b - Coñecer e 
representar o propio corpo 
identificando as súas 
partes máis segmentarias 
e precisas e algunhas das 
súas funcións, descubrindo 
as posibilidades de acción 
e expresión. 

CSMAP-B.1.1-Exploración do 
propio corpo, recoñecenddo 
progresivamente as súas 
características e posibilidades, 
para chegar á toma de 
concienciado propio esquema 
corporal. 
CSMAP-B.1.2-Coñecemento do 
esquema corporal global. 
CSMAP-B.1.6-Vivenciación do 
corpo como un todo, para pasar 
a sentir as partes que o integran. 
 

CSMAP.1-Recoñece, identifica e 
representa o corpo na súa 
glboalidade e as súas diferentes 
partes 

CCL, 
CSIEE, 
CAA 

5º-CSMAP.1.1-Identifica e nomea 
elementos de segmentos corporais 
 
5º-CSMAP.1.2-Nomea as parte do 
corpo sobre si mesmo e sobre as 
outras persoas 
 
 

5º CSMAP CSMAP.b -Acadar cada 
vez unha maior precisión 
de xestos e movementos. 

CSMAP-B.1.5-Potenciación da 
construcción do esquema 
corporal a partir de sensacións e 
percepcións do propio corpo, e 
da súa intracción coas outras 
persoas, o medio e os obxectos. 
CSMAP-B.1.13-Recoñecemento 
e vivencia das referencias 
espazo-temporais máis básicas 
en relación co propio corpo, coas 
persoas e cos obxectos e co 
contorno. 
CSMAP-B.2.3-Adaptación do ton 
e da postura ás características 
do obxecto, da outra persoa, da 

CSMAP.2-Coordinar e controlar o seu 
corpo, as súas posibilidades motrices 
e adaptalo ás características dos 
obxectos, á acción e á vida cotiá. 

CSIEE, 
CMCT, 
CCL 

5º-CSMAP.2.1-Mantén o equilibrio 
estático: sobre un pé, nas puntas,... 
 
5º-CSMAP.2.2-Fai percorridos diversos 
mantendo o equilibrio. 
 
5º-CSMAP.2.3-Sabe colocar varios 
obxectos na mesma posicción na que 
foron mostrados. 
 
5º-CSMAP.2.4-Sitúa os obxectos e 
localízaos: diante-detrás, dentro-fóra, 
arriba-abaixo, preto-lonxe, enriba-
debaixo, primeiro-derradeiro. 
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súa acción e da situación. 
CSMAP-B.2.7-Coordinación 
progresiva das súas habilidades 
psicomotrices finas e grosas. 
CSMAP-B.2.9-Adquisición de 
nocións básicas de orientación e 
coordinación de movementos. 
 

 

5º CSMAP CSMAP.b -Coñecer e 
representar o propio corpo 
identificando as súas 
partes máis segmentarias 
e precisas e algunhas das 
súas funcións, descubrindo 
as posibilidades de acción 
e expresión. 

CSMAP-B.1.6-Recoñecemento 
das percepcións sensoriais 
propioceptivas que proveñen dos 
propios músculos e articulacións 
e das percepcións 
extereoceptivas- dos sentidos. 
CSMAP-B.1.6-Recoñecemento 
dos sentidos como medio de 
expresión, percepción e 
comprensión do mundo que o 
rodea. 
 

CSMAP.3-Recoñecer os sentidos e 
identificar percepcións e sensacións. 

CSIEE, 
CAA, CCL 

5º-CSMAP.3.1-Identifica diferentes 
sensacións a partir das percepcións 
dos seus sentidos. 
 
 

5º CSMAP CSMAP.a -Formarse unha 
autoimaxe positiva, 
identificando gradualmente 
as propias características, 
posibilidades e limitacións 
a través da interacción 
coas outras persoas, 
desenvolvendo 
sentimentos de autoestima 
e acadando maior 
autonomía persoal. 
CSMAP.d -Manifestar unha 
actitude de superación das 
dificultades, reforzando o 
sentimento de 
autoconfianza e sendo 
quen de solicitar axuda. 

CSMAP-B.1.3-Adquisición de 
confianza nas capacidades 
propias e potenciación do afán 
de superación. 
CSMAP-B.1.9-Aceptación e 
valoración axustada e positiva 
da súa persoa, confiando nas 
súas posibilidades e 
recoñecendo as limitacións 
propias. 
CSMAP-B.2.4-Satisfacción polo 
crecente dominio persoal 
CSMAP-B.4.4-Petición e 
aceptación de axuda nas 
situacións que así o requiran. 
 

CSMAP.4-Construir unha imaxe 
positiva propia e aceptar a súa 
identidade, manifestando confianza 
nas súas posibilidades e 
recoñecendo as súas limitacións. 

CSIEE, 
CSC 

5º-CSMAP.4.1-Mostra satisfacción 
polas súas accións e produccións. 
 
5º-CSMAP.4.2-Ten iniciativa e intenta 
executala. 
 
5º-CSMAP.4.4-Confía nas posibilidades 
de acción e movemento. 
 
5º-CSMAP.4.6-Ten confianza nas súas 
posibilidades nas tarefas habituais. 
 
5º-CSMAP.4.7-Proponlle novas ideas 
ao grupo. 
 
 

5º CSMAP CSMAP.a --Adquirir 
progresivamente a 
concepción de sí mesmo 
como un ser autónomo e 
independente pero 
valorando a necesidade 
dos demáis. CSMAP.h --
Amosar unha actitude de 

CSMAP-B.1.11-Observación dos 
cambios físicos nas persoas ao 
longo do tempo. Identificación 
das diferentes etapas da vida, 
valorándoas positivamente. 
CSMAP-B.1.12-Aceptación da 
identidade e características das 
demais persoas, respectando e 

CSMAP.5-Identificar semellanzas e 
diferenzas entre as persoas 
valorando positivamente a 
diversidade. 

CCL CSC 
CSIEE 

5º-CSMAP.5.1-Identifica características 
diferentes nun compañeiro ou nunha 
compañeira e adopta posturas non 
discriminatorias. 
 
5º-CSMAP.5.2-Capta e describe 
diferenzas e semellanzas entre 
persoas. 
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aceptación e respecto 
polas diferenzas 
individuais. 

valorando positivamente as 
diferenzas e evitando actitudes 
discriminatorias. 
CSMAP-B.1.14-
Desenvolvemento da identidade 
sexual e aceptación do corpo 
sexuado feminino e masculino. 
Mantendo unha actitude crítica 
ante os estereotipos ofertados a 
través da publicidade e outros 
medios de comunicación social. 
 

 
 

5º CSMAP CSMAP.c -Identificar os 
propios sentimentos e 
emocións, necesidadese 
preferencias, ser quen de 
expresalos e comunicalos 
e identificar tamén os das 
outras persoas. CSMAP.a -
-Adquirir progresivamente 
a concepción de sí mesmo 
como un ser autónomo e 
independente pero 
valorando a necesidade 
dos demais. 

CSMAP-B.1.4-Control progresivo 
dos propios sentimentos e 
emocións. 
CSMAP-B.1.8-Identificación, 
verbalización e expresión de 
sentimentos, emocións, 
vivencias, preferencias e 
intereses propios e das demais 
persoas. 
 

CSMAP.6-Identificar e manifestar os 
propios sentimentos, vivencias, 
emocións e comprender os das 
demais persoas. 

CSIEE CCL 
CSC 

5º-CSMAP.6.3-Expresa e identifica 
nel/a mesmo/a diferentes estados de 
ánimo. 
 
5º-CSMAP.6.4-Progresa no control dos 
seus sentimentos e emocións. 
 
 

5º CSMAP CSMAP.b --Acadar cada 
vez unha maior precisión 
de xestos e movementos. 

CSMAP-B.1.7-Aceptación da 
propia imaxe corporal e gozo 
xogando co seu corpo, 
desenvolvendo accións e 
iniciativas individuais e grupais, 
empregando as posibilidades 
expresivas do propio corpo. 
CSMAP-B.2.11-Exploración das 
posibilidades perceptivas, 
motrices e expresivas propias e 
das demáis persoas, amosando 
iniciativa para aprender 
habilidades novas. 
 

CSMAP.7-Participar en xogos, 
mostrando destrezas motoras e 
habilidades manipulativas cada vez 
máis axustadas. 

CSIEE CCL 
CSC 

5º-CSMAP.7.1-Participa en xogos 
amosando unha destreza motora 
axeitada ó agardado para a idade. 
 
 

5º CSMAP CSMAP.e --Adecuar o 
propio comportamento ás 
necesidades ou 
requerimentos das outras 
persoas, desenvolvendo 
actitudes e hábitos de 

CSMAP-B.1.7-Aceptación da 
propia imaxe corporal e gozo 
xogando co seu corpo, 
desenvolvendo accións e 
iniciativas individuais e grupais, 
empregando as posibilidades 

CSMAP.8-Participar en xogos e 
actividades colectivas aceptando as 
normas que os rexen. 

CSC 
CSIEE CCL 

5º-CSMAP.8.1-Intégrase en xogos de 
grupo. 
 
5º-CSMAP.8.2-Acepta as regras dos 
xogos. 
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respecto, axuda e 
colaboración e evitando a 
adopción de 
comportamentos de 
submisión ou dominio. 
CSMAP.i --Coñecer e vivir 
o xogo como medio que 
favorece o 
desenvolvemento humán, 
amanifestación de 
emocións, a aceptación de 
reglas, a aceptación 
propia, o respecto ós 
demais, e a seguridade 
persoal. 

expresivas do propio corpo 
CSMAP-B.2.1-Participación nos 
xogos e na actividade motriz, 
amosando actitudes de 
constancia. 
CSMAP-B.2.2-Gozo co xogo 
como medio para coñecer a 
realidade, mantendo unha 
actitude de axuda e cooperación 
con iguais e con adultos. 
Aceptación do xogo como medio 
de desfrute e de relación cos 
demáis. 
CSMAP-B.2.5-Comprensión, 
aceptación e valoración de 
regras para xogar. 
CSMAP-B.2.6-Comprensión, 
aceptación e valoración de 
regras para xogar. 
CSMAP-B.2.7-Aceptación de 
compromisos, establecendo 
acordos en consideración á súa 
persoa, ás outras e ao seu 
medio, fortalecendo vínculos 
afectivos: amizade, cooperación, 
axuda, solidariedade...a través 
do xogo. 
 

5º-CSMAP.8.3-Propón libremente 
xogos novos. 
 
5º-CSMAP.8.4-Coordina a súa acción 
coa das compañeiras e compañeiros, 
cando o xogo o require. 
 
5º-CSMAP.8.5-Amosa interese polos 
xogos cooperativos. 
 
5º-CSMAP.8.6-Respecta aos 
compañeiros e compañeiras e persoas 
adultas. 
 
5º-CSMAP.8.7-Participa e colabora nas 
actividades de grupo. 
 
 

5º CSMAP CSMAP.d --Tomar a 
iniciativa, planificar 
esecuenciar a propia 
acción para realizar tarefas 
sinxelas ou resolver 
problemas da vida cotiá. 
CSMAP.g --Progresar na 
adquisición de hábitos de 
orde, constancia e 
planificación no 
desenvolvemento das 
tarefas. 

CSMAP-B.2.5-Aceptación de 
compromisos, establecendo 
acordos en consideración á súa 
persoa, ás outras e ao seu 
medio. 
CSMAP-B.3.1-Regulación do 
propio comportamento. 
CSMAP-B.3.1-Satisfacción pola 
realización de tarefas e 
conciencia de propia 
competencia. 
CSMAP-B.3.2-Interese por 
participar en actividades da vida 
cotiá, con iniciativa e progresiva 
autonomía na súa realización 
para camiñar cara a resolución 
pacífica de conflictos. 
CSMAP-B.3.4-Hábitos 

CSMAP.9-Resolver con iniciativa e 
autonomía as actividades da vida 
cotiá, colaborar en tarefas e aceptar 
as normas. 

CSIEE 
CSC CCL 
CAA 

5º-CSMAP.9.1-Reláxase e descansa 
cando hai un ambiente propicio. 
 
5º-CSMAP.9.2-Actúa con decisión 
cando realiza unha actividade ou xogo 
e controla os riscos. 
 
5º-CSMAP.9.3-Acepta ter que esperar a 
súa quenda. 
 
5º-CSMAP.9.4-Pide perdón cando 
molesta ou cando lle fai dano a unha 
compañeira ou compañeiro. 
 
5º-CSMAP.9.5-Acepta os seus erros e 
procura mellorar a súa actuación. 
 
5º-CSMAP.9.6-Amósase constante na 



27 

elementais de organización, 
constancia, atención, iniciativa e 
esforzo. 
CSMAP-B.3.6-Valoración e 
gusto polo traballo propio ben 
feito e polo das demais persoas, 
buscando os recursos axeitados 
que lle permitan concluir os 
proxectos que inicia, sendo quen 
de solicitar e prestar axuda. 
CSMAP-B.3.7-Xestión do seu 
comportamento en función das 
necesidadesdas outras persoas 
e das normas de funcionamento 
do grupo, dereitos, 
responsabilidades 
ecomportamentos sociais, 
camiñando progresivamente 
cara á autorregulación das súas 
accións. 
 

súa actividade. 
 
5º-CSMPA.9.7-Fai propostas de 
actividades para realizar. 
 
5º-CSMAP.9.8-Soluciona pequenos 
problemas da vida cotiá. 
 
5º-CSMAP.9.9-Ten unha boa 
capacidade para organizarse nas 
actividades. 
 
5º-CSMAP.9.10-Amósase ordenado 
nas súas tarefas. 
 
5º-CSMAP.9.11-Remata as tarefas e 
actividades que empeza. 
 
 

5º CSMAP CSMAP.f -Progresar na 
adquisición de hábitos e 
actitudes relacionados coa 
seguridade, a hixiene, a 
alimentación e o 
fortalecemento da saúde, 
apreciando e gozando das 
situacións cotiás de 
benestar. 

CSMAP-B.1.2-Identificación 
manifestación, regulación e 
control de necesidades básicas 
do corpo como, especialmente 
os hábitos de hixiene. 
CSMAP-B.4.2-Iniciación na 
práctica de accións e 
recoñecemento de situacións 
que favorezan a interacción e 
adquisición de hábitos 
saludables como a hixiene 
corporal e ambiental, a 
adecuada alimentación, o 
consumo responsable e o 
descanso. 
CSMAP-B.4.3-Aceptación das 
normas de de comportamento 
establecidas durante as 
comidas, os desprazamentos, o 
descanso e a hixiene. 
CSMAP-B.4.6-Identificación e 
valoración de hábitos 
favorecedores ou non dunha boa 
saúde. 
CSMAP-B.4.7-Colaboración no 

CSMAP.10-Manifestar hábitos de 
saúde, alimentación saudable, 
hixiene corporal e benestar utilizando 
adecuadamente espacios e 
materiais. 

CSIEE CCL 5º-CSMAP.10.2-Ao rematar unha 
acividade individual, ordena o material. 
 
5º-CSMAP.10.3-Ao rematar unha 
actividade de pequeno grupo, colabora 
para ordenar o material. 
 
5º-CSMAP.10.4-Ten interese por probar 
novos alimentos. 
 
5º-CSMAP.10.5-Ten interese por 
manter un aspecto limpo e aseado/a 
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mantemento de ambientes 
limpos e ordenados. 
CSMAP-B.4.8-Gusto por un 
aspecto persoal coidado 
manifestando as súas 
preferencias estéticas. 
 

5º CSMAP CSMAP.f -Progresar na 
adquisición de hábitos e 
actitudes relacionados coa 
seguridade, a hixiene, a 
alimentación e o 
fortalecemento da saúde, 
apreciando e gozando das 
situacións cotiás de 
benestar. 

CSMAP-B.4.9-Emprego axeitado 
de instrumentos, ferramentas e 
instalacións para previr 
accidentes e evitar situacións de 
risco. 
CSMAP-B.4.2-Fomento de 
hábitos de prevención de 
enfermidades e de accidentes 
domésticos, respondendo con 
actitude de tranquilidade e 
colaboración. 
 

CSMAP.11-Identificar situacións de 
risco e actuar coherentemente ante 
elas 

CSIEE 5º-CSMAP.11.1-Desprázase de forma 
autónoma, advertindo os perigos e 
amosando actitudes pruedentes. 
 
 

 

 

Currículo de Coñecemento do contorno en 5º 

 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C. Indicadores de logro 

5º CC CC.a - Observar e explorar 
de forma activa o seu 
contorno, xerando 
interpretacións sobre 
algunhas situacións 
significativas, e amosando 
interese polo seu 
coñecemento. 

CC-B.1.1-Interese pola 
exploración e clasificación de 
obxectos presentes no medio, 
recoñecendo as súas funcións e 
usos cotiáns. 
CC-B.1.2-Recoñecemento 
dalgúns atributos e propiedades 
de obxectos e de materiais, e da 
súa aplicación na vida diaria. 
CC-B.1.3-Aproximación á 
cuantificación de coleccións. 
 

CC.1-Explorar os obxectos e 
elementos do contorno inmediato e 
actuar sobre eles. Recoñecer os seus 
atributos e cualidades. Agrupar, 
clasificar e ordenar estes elementos 
e coleccións segundo distintos 
criterios. 

CMCT CCL 
CSIEE 

5º-CC.1.2-Experimenta cos obxectos e 
materiais para obter información e 
observar as reaccións. 
 
5º-CC.1.3-Sabe describir algún atributo 
dun obxecto. 
 
5º-CC.1.4-Clasifica os obxectos 
atendendo á posesión dalgún atributo. 
 
5º-CC.1.3-Pode facer comparacións a 
partir de semellanzas. 
 
5º-CC.1.6-Pode ordenar un conxunto 
de obxectos empregando diversos 
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criterios sucesivamente (forma, cor, 
tamaño). 
 
5º-CC.1.7-Realiza series sinxelas 
seguindo un criterio dado. 
 
5º-CC.1.10-Enumera diferenzas e 
semellanzas entre obxectos polo 
tamaño. 
 
5º-CC.1.11-Enumera diferenzas e 
semellanzas entre obxectos polo 
tamaño e recoñece o criterio de 
ordenación nunha colección. 
 
 

5º CC CC.h - Avanzar no dominio 
das habilidades 
matemáticas, 
establecendo relacións de 
agrupamentos e 
clasificación, orde e 
cuantificación. 

CC-B.1.5-Emprego dos números 
para identificar, contar, clasificar, 
numerar, informarse e ordenar 
elementos da realidade en 
situacións contextualizadas e 
significativas. 
CC-B.1.7-Utilización da acción 
de contar como estratexia para a 
obtención dun dato numérico e 
como verificación do resultado 
de operacións de cálculo 
sinxelas e funcionais. 
CC-B.1.5-Recoñecemento do 
uso número na vida diaria e 
inicio no rexistro de cantidades. 
CC-B.1.9-Utilización de xogos de 
mesa como actividades lúdicas 
que unen o razoamento, a 
reflexión e o divertimento en 
grupo. 
 

CC.2-Empregar os números para 
identificar, contar, clasificar, 
informarse e ordenar elementos da 
realidade, aproximándose ao seu 
valor notacional e conceptual. 

CMCT CCL 
CSIEE 
CSC CAA 

5º-CC.2.1-Identifica os diferentes usos 
e funcións dos números. 
 
5º-CC.2.2-Participa en xogos de mesa 
sinxelos. 
 
5º-CC.2.3-Emprega a acción de contar 
como estratexia para a obtención dun 
dato numérico. 
 
5º-CC.2.4-Ordena coleccións polo 
número de elementos que ten, de 
maior a menor. 
 
5º-CC.2.5-Emprega os cuantificadores 
básicos (máis, menos, igual). 
 
5º-CC.2.6-Fai uso dos números en 
situacións funcionais e cun valor 
notacional en actividades como: 
realización dunha axenda de teléfonos, 
matrícula dos coches, calendario,...). 
 
5º-CC.2.7-Ordena coleccións polo 
número de elementos que ten de 
menor a maior. 
 
5º-CC.2.8-Resolve situacións 
problemáticas localizando datos 
numéricos. 
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5º-CC.2.9-Representa cantidades 
empregando diferentes estratexias 
(debuxando os obxectos, raias,...). 
 
 

5º CC CC.c -Formular hipóteses, 
buscando respostas e 
explicacións, para anticipar 
probables afectos que 
poderian producirse como 
consecuencia de 
situacións da vida diaria e 
dalgúns experimentos 
realizados. 

CC-B.1.8-Proposición e 
resolución de situacións 
problemáticas sinxelas da vida 
cotiá. 
CC-B.1.10-Investigación do 
comportamento físico de 
materiais e obxectos en 
diferentes situacións e con 
variadas accións. 
CC-B.1.11-Achegamento a 
algunhas magnitudes físicas 
(manipulables) a través da 
estimación: comparando, 
sopesando, observando. 
CC-B.1.12-Recoñecemento e 
identificación de situacións en 
que se fai necesario medir. 
Interese e curiosidade polos 
instrumentos de medida 
convencionais e non 
convencionais facendo unha 
aproximación ao seu uso. 
 

CC.3-Propoñer e resolver problemas 
sinxelos relacionados con situacións 
cotiás, empregando e comparando 
magnitudes de peso, lonxitude e 
capacidade. 

CMCT 
CSIEE CCL 
CAA 

5º-CC.3.2-Realiza estimacións de 
medidas de peso (comparando, 
sopesando, observando,..). 
 
5º-CC.3.3-Mide obxectos e ordénaos: 
máis grande que, máis pequeno que. 
 
5º-CC.3.5-Realiza estimacións de 
medidas de lonxitude (comparando, 
sopesando, observando,..). 
 
5º-CC.3.6-Busca estratexias para 
resolver situacións problemáticas. 
 
 

5º CC CC.h -Avanzar no dominio 
das habilidades 
matemáticas, 
establecendo relacións de 
agrupamentos e 
clasificación, orde e 
cuantificación. 

CC-B.1.4-Identificación de 
formas planas e tridimensionais 
en elementos do contorno. 
CC-B.1.16-Exploración lúdica 
das propiedades e 
características dalgúns corpos 
xeométricos. 
 

CC.4-Recoñecer algúns aspectos 
xeométricos básicos: liñas, puntos, 
rectángulos, cadrados, triángulos, 
círculos, esferas, cubos e prismas. 

CMCT 
CSIEE CCL 

5º-CC.4.1-Recoñece aspectos 
xeométricos: liña, punto. 
 
5º-CC.4.2-Recoñece algunhas figuras 
xeométricas: rectángulo, cadrado, 
círculo, triángulo. 
 
5º-CC.4.3-Asocia as figuras 
xeométricas coas formas presentes no 
seu contorno. 
 
 

5º CC CC.i -Empregar o 
coñecemento matemático 
para interpretar a vida en 
clave de lóxica 

CC-B.1.15-Establecemento de 
relacións de orientación espacial 
de localización, dirección, 
distancia e posición respecto a 

CC.5-Describir e representar dun 
xeito elemental a situación das 
propias nenas e nenos en relación a 
obxectos e as demais persoas 

CMCT CCL 
CSIEE 

5º-CC.5.1-Coloca os obxectos e 
localízaos empregando as nocións: 
diante- detrás. 
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comprendendo e 
resolvendo problemas: 
establecendo relacións, 
explorando, ordeando, 
comparando, 
cuantificando, medindo, 
pesando,... 

obxectos, persoas e lugares, 
empregando o vocabulario 
topolóxico elemental. 
CC-B.1.17-Vivencia, 
representación e interpretación 
do espazo, empregando a 
imaxinación en debuxos, planos, 
fotografías, mapas,... 
 

usando vocabulario topolóxico 
elemental. 

5º-CC.5.2-Coloca os obxectos e 
localízaos empregando as nocións: 
preto-lonxe. 
 
5º-CC.5.3-Coloca os obxectos e 
localízaos empregando as nocións: ao 
lado (un lado e outro lado), no medio. 
 
5º-CC.5.4-Emprega as nocións 
espacias para explicar a localización 
dalgún obxecto ou persoa. 
 
5º-CC.5.5-Representa e interpreta o 
espacio empregando debuxos, 
fotografías, planos, mapas... 
 
 

5º CC CC.i -Empregar o 
coñecemento matemático 
para interpretar a vida en 
clave de lóxica 
comprendendo e 
resolvendo problemas: 
establecendo relacións, 
explorando, ordenando, 
comparando, 
cuantificando, medindo, 
pesando,... 

CC-B.1.13-Adquisición 
progresiva da noción do paso do 
tempo mediante as actividades 
da vida cotiá. 
CC-B.1.14-Orientación temporal 
en situacións cotiás empregando 
diferentes nocións e relacións. 
CC-B.1.15-Aproximación ó uso 
do calendario. 
 

CC.6 -Usar e comprender nocións 
temporais básicas ordenando 
temporalmente feitos referidos á súa 
vida. 

CMCT CCL 
CSIEE 
CAA 

5º-CC.6.1-Iniciouse no emprego, en 
situacións significativas, de sistemas de 
medición convencional, como regras, 
termómetros, reloxos, pesas, 
calendario, .. 
 
5º-CC.6.3-Ordena temporalmente as 
súas descripcións utilizando 
correctamente as nocións: onte, hoxe, 
mañá. 
 
5º-CC.6.4-Iniciouse no emprego do 
calendario para sinalar feitos 
significativos da súa vida. 
 
5º-CC.6.5-Diferenza os días da 
semana en relacion coas actividades 
que se fan habitualmente. 
 
5º-CC.6.6-Ordena as accións máis 
relevantes do día. 
 
5º-CC.6.7-Anticipa e recorda unha 
secuencia de eventos. 
 
5º-CC.6.8-Diferenza as nocións 
temporais de: antes-despois-agora. 
 
5º-CC.6.9-Diferenza as nocións 
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temporais de: pola mañá- pola tarde- 
pola noite. 
 
 

5º CC CC.c -Comprender que o 
contorno está sometido a 
cambios, relacionados cos 
factores que os producen, 
verificando se as hipóteses 
feitas sobre os cambios no 
contorno se adecúan á 
realidade ou non, através 
de investigacións sobre o 
mesmo. CC.b -
Desenvolver actitudes de 
coidado, respecto e 
corresponsabilidade para a 
conservación do contorno. 

CC-B.2.1-Identificación e 
afondamento no estudio 
dalgunhas características e 
funcións vitais dos seres vivos 
empregando a exploración 
sensorial. 
CC-B.2.2-Observación dun ser 
vivo no seu medio natural ou 
reproducindo o medio na aula, 
rexistrando a observación e 
contrastando os datos. 
CC-B.2.5-Curiosidade, respecto 
e coidado cara aos elementos do 
medio natural, especialmente 
animais e prantas. 
CC-B.2.6-Descubrimento das 
diferentes formas en que se 
atopa a auga na natureza, 
comprendendo a súa 
contribución ó desenvolvemento 
dos seres vivos e do medio, 
valorando a necesidade da súa 
conservación e de facer un uso 
responsable dela. 
CC-B.2.8-Formulación de 
hipóteses, contrastándoas coas 
das outras persoas, buscando 
respostas e explicacións sobre 
as causas e consecuencias de 
fenómenos do medio natural e 
dos producidos pola acción 
humana. 
CC-B.2.9-Gozo ó realizar 
actividades individuais e de 
grupo en contacto coa natureza. 
CC-B.2.9-Valoración da 
importancia da natureza para a 
saúde e o benestar. 
CC-B.2.10-Participación en 
proxectos e investigacións no 
medio natural, expresando os 
resultados mediante distintas 

CC.7-Dar mostras por interesarse 
polo medio natural e os seus 
cambios. Identificar e nomear algúns 
dos seus compoñentes, establecendo 
relacións sinxelas de 
interdependencia. Manifestar 
actitudes de coidado e de respecto 
cara á natureza e participar en 
actividades para conservala. 

CCL CSIEE 
CAA 

5º-CC.7.2-Sabe diferenciar e describir 
consecuencias defenómenos 
atmosféricos habituais (sol, choiva, 
xeo,..). 
 
5º-CC.7.4-Toma a iniciativa para 
manipular e probar solucións. 
 
5º-CC.7.3-Representa con debuxos o 
observado ou experimentado. 
 
5º-CC.7.5-Anticipa as distintas fases 
dun proxecto ou acción. 
 
5º-CC.7.6-Identifica normas básicas 
para a conservación do contorno. 
 
5º-CC.7.8-A observación lévao a 
formular interrogantes e a buscar 
explicacións. 
 
5º-CC.7.9-Relaciona determinados 
animais co seu hábitat natural. 
 
5º-CC.7.11-Coñece os coidados 
básicos que requiren animais e plantas 
para vivir. 
 
5º-CC.7.12-Amósase sensible cara á 
conservación e mantemento de 
ambientes limpos e non contaminados. 
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representacións. 
 

5º CC CC.c-Comprender que o 
contorno está sometido a 
cambios, relacionados cos 
factores que os producen, 
verificando se as hipóteses 
feitas sobre os cambios no 
contorno se adecúan á 
realidade ou non, através 
de investigacións sobre o 
mesmo. 

CC-B.2.4-Observación e 
identificación dalgunhas 
características, necesidades e 
cambios nos procesos de 
crecemento e etapas do 
desenvolvemento das persoas e 
outros seres vivos. 
 

CC.8-Identificar e recoñecer as 
diferentes etapas da vida nas 
persoas e outros seres vivos. 

CSIEE CCL 5º-CC.8.1-Identifica características e 
cambios nos procesos de crecemento e 
etapas de desenvolvemento das 
persoas e outros seres vivos. 
 
5º-CC.8.2-Identifica as necesidades 
nas etapas de desenvolvemento das 
persoas e doutros seres vivos 
(alimentación, hixiene,..). 
 
 

5º CC CC.d - Relacionarse cos 
outros, de forma cada vez 
máis equilibrada e 
satisfactoria, interiorizando 
progresivamente as pautas 
de comportamento social. 
CC.e -Coñecer e respectar 
as características, valores 
e formas de vida dos 
grupos sociais máis 
próximos á súa 
experiencia e identificarse 
como membro do mundo, 
respectando as diferencias 
dos outros. CC.f -
Establecer relacións de 
confianza, afecto, 
comprensión e pertenza, 
baseadas no respecto ás 
persoas, ás normas e 
valores da sociedade á 
que pertencen. 

CC-B.3.1-Identificación da 
familia e da escola como 
primeiros grupos sociais de 
pertenza, valorando 
positivamente as relacións 
afectivas que neles se 
establecen, mantendo unha 
actitude de colaboración e 
asumindo pequenas 
responsabilidades. 
CC-B.3.2-Recoñecemento e 
respecto dos diferentes tipos de 
familias. 
CC-B.3.3-Recoñecemento e 
respecto dos diferentes tipos de 
familias.Colaboración co resto 
de compañeiros e compañeiras 
navida da aula, amosando 
disposición para compartir e 
resolver conflictos. Incorporación 
progresiva de pautas adecuadas 
de comportamento. 
 

CC.9-Identificar e coñecer os grupos 
sociais máis sifnificativos do contorno 
do alumnado e algunhas 
características da súa organización. 

CSC 
CSIEE CCL 

5º-CC.9.1-Gústalle participar nos 
proxectos e pequenas investigacións 
que se fan na aula. 
 
5º-CC.9.4-Colabora co resto de 
compañeiros e compañeiras na vida da 
aula. 
 
5º-CC.9.5-Ten capacidade para xogar 
cos compañeiros e compañeiras 
chegando a acordos. 
 
5º-CC.9.6-Ten capacidade para 
propoñer e organizar xogos. 
 
5º-CC.9.7-Amósase conciliador cando 
xorde un conflicto. 
 
5º-CC.9.8-Gústalle compartir xogos cos 
compañeiros e compañeiras. 
 
5º-CC.9.10-Transmite mensaxes da 
escola a casa e da casa á escola. 
 
5º-CC.9.11-Acepta e respecta as 
normas de funcionamento da aula. 
 
5º-CC.9.12-Adapta o seu 
comportamento ás regras dos 
diferentes contextos. 
 
5º-CC.9.13-Dá explicación do sentido 
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das normas. 
 
5º-CC.9.15-Asume as 
responsabilidades que lle son 
asignadas. 
 
5º-CC.9.16-Maniféstase colaborador/a, 
coidadoso/a e sensiblenas relacións 
que establece. 
 
 

5º CC CC.f – Coñecer distintos 
grupos sociais próximos á 
súa experiencia, algunhas 
das súas características , 
producións culturais, 
valores e formas de vida 

CC-B.3.4-Achegamento ás 
funcións que cumpren diversas 
persoas, organizacións e 
institucións para cubrir 
necesidades e achegar servizos 
presentes na comunidade, 
evitando estereotipos sexistas. 
 

CC.10-Recoñecer, identificar e poñer 
exemplos sinxelos dalgúns servicios 
comunitarios. 

CCL CSIEE 5º-CC.10.2-Coñece distintos oficios e 
recoñece o seu valor na sociedade. 
 
5º-CC.10.3-Coñece os medios de 
transporte e comunicación. 
 
 

5º CC CC.e -Coñecer e respectar 
expresións culturais dos 
grupos ós que se pertence. 
CC.g -Apreciar e facer 
seus algúns elementos 
significativos propios da 
tradición e cultura galegas. 
CC.f -Amosar interese por 
coñecer as diferencias con 
outras culturas. 

CC-B.3.3-Interese e disposición 
favorable para iniciar relacións 
respectuosas, afectivas e 
recíprocas con nenos e nenas 
doutras culturas. 
CC-B.3.6-Recoñecemento 
dalgúns signos de identidade 
cultural galega apreciando os 
cambios que se producen no 
modo de vida co paso do tempo: 
sucesos e persoas relevantes da 
historia da súa comunidade, do 
seu país e do mundo. 
 

CC.11-Recoñecer algunhas 
manifestacións culturais proximas e 
doutras realidades, valorando a súa 
diversidade e riqueza. 

CSIEE 5º-CC.11.1-Identifica algunhas 
manifestacións culturais próximas. 
 
 

 

Currículo de Linguaxes: comunicación e representación en 5º 

 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C. Indicadores de logro 

5º LCR LCR.a - Utilizar as diversas 
linguaxes para comunicar, 

LCR-B.1.1-Utilización e 
valoración progresiva da lingua 

LCR.1-Utilizar a lingua oral do modo 
máis conveniente para unha 

CSC, CCL 5º-LCR.1.1-Emprega con precisión o 
vocabulario que posúe e incorpora 
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expresar ideas e 
sentimentos, para 
aprender e como fonte de 
desfrute. LCR.b - Utilizar 
manifestacións non verbais 
como o silencio, a mirada, 
a xestualidade, o olfato, o 
tacto, para comunicarse. 
LCR.d - Comunicarse 
oralmente nas dúas 
linguas oficiais con 
distintos propósitos, con 
diferentes interlocutores e 
en diversidade de 
contextos, valorando a 
linguaxe como ferramenta 
de relación, de regulación 
da convivencia e de 
aprendizaxe 

oral para evocar e relatar feitos, 
para adquirir coñecementos, 
para expresar e comunicar 
ideas, sentimentos e emocións, 
para facer peticións e como 
mecanismo para regular a propia 
conducta e a das demais. 
LCR-B.1.4-Participación en 
situacións de comunicación con 
distintos propósitos, en 
diferentes contextos e con 
persoas interlocutoras diversas, 
usando argumentos nas súas 
conversas, respectando as 
quendas e escoitando 
atentamente. 
 

comunicación positiva con iguais e 
con persoas adultas, segundo as 
intencións comunicativas. 

palabras novas. 
 
5º-LCR.1.2-Estrutura ben as frases: 
concordancia singular/plural e 
masculino/feminino. 
 
5º-LCR.1.4-Emprega expresións 
convencionais de cortesía para saudar: 
ola, bos días, boas tardes e boas 
noites. 
 
5º-LCR.1.5-Emprega expresións 
convencionais de cortesía para 
despedirse: adeus, ata mañá, ata logo. 
 
5º-LCR.1.6-Expresa con 
espontaneidade e coherencia 
emocións, sentimentos e vivencias. 
 
5º-LCR.1.7-Usa frases de construcción 
sinxela. 
 
 

5º LCR LCR.d - Comunicarse 
oralmente nas dúas 
linguas oficiais con 
distintos propósitos, con 
diferentes interlocutores e 
en diversidade de 
contextos. LCR.e - 
Comprender a 
intencionalidade 
comunicativa dos outros. 

LCR-B.1.6-Emprego axeitado 
das formas socialmente 
establecidas para relacionarse 
coas demáis persoas- saúdos, 
despedidas, fórmulas de 
cortesía, cumprimentos? 
LCR-B.1.5-Acomodación 
progresiva dos seus enunciados 
ós formatos convencionais 
 

LCR.2-Comprender mensaxes orais 
diversas, mostrando unha actitude de 
escoita atenta e respectuosa. 

CSC, CCL 5º-LCR.2.1-Pregunta o significado das 
palabras escritas presentes ó seu 
arredor 
 
5º-LCR.2.2-Fai achegas coherentes ás 
conversas en grupo. 
 
 

5º LCR LCR.f - Iniciarse no uso 
oral dunha lingua 
estranxeira e amosar 
interese e gozo ó participar 
nestes intercambios 
comunicativos. 

LCR-B.1.6-Interese por 
expresarse nunha lingua 
estranxeira, amosando unha 
actitude positiva cara a esta 
lingua. 
 

LCR.3-Amosar unha actitude positiva 
cara á aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira, interesándose por 
participar en interaccións orais en 
rutinas, xogos e situacións habituais 
de comunicación. 

CCL CSC 
CAA 

5º-LCR.3.1-Amosa interese por 
expresarse nunha lingua estranxeira. 
 
5º-LCR.3.2-Amosa interese por 
entender o que di unha lingua 
estranxeira 
 
 

5º LCR LCR.h - Identificar e 
diferenciar entre imaxe e 
representación gráfica 
como formas de 

LCR-B.1.10-Iniciación no uso da 
escrita en situacións 
contextualizadas e reais. 
LCR-B.1.11-Diferenciación entre 

LCR.4-Amosar interese polos textos 
escritos presentes na aula e no 
contorno próximo, iniciándose no seu 
uso e na comprensión das súas 

CCL CMCT 
CSC CCEC 
CAA 

5º-LCR.4.1-Recoñece que os signos 
escritos comunican e expresan 
informacións. 
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comunicación. LCR.g - 
Achegarse á lingua escrita 
a través de diferentes tipos 
de textos 

as formas escritas e outras 
formas de expresión gráfica. 
LCR-B.1.12-Identificación de 
palabras moi significativas e 
usuais (o seu nome e o dos 
compañeiros). Percepción de 
diferenzas e semellanzas entre 
elas. 
LCR-B.1.8-Achegamento á 
lingua escrita como medio de 
comunicación, información e 
gozo a través de soportes 
diferentes. 
LCR-B.1.9-Interese e atención 
na escoita de narracións e 
instruccións lidas por outras 
persoas. 
 

finalidades. 5º-LCR.4.2-Recoñece a funcionalidade 
dos textos enumerativos (localizar 
informacións concretas), como carteis, 
listas.. 
 
5º-LCR.4.3-Recoñece algunha 
propiedade significativa dos textos 
expositivos (formato, estructura, modo 
de lectura...). 
 
5º-LCR.4.4-Percibe diferenzas e 
semellanzas entre palabras atendendo 
a propiedades cuantitativas (cantidade 
de letras, palabras longas e curtas). 
 
5º-LCR.4.5-Recoñece o nome das 
compañeiras e compañeiros. 
 
5º-LCR.4.6-No proceso de aprendizaxe 
da lingua escrita atópase na etapa 
silábica sen correspondencia. 
 
5º-LCR.4.7-No proceso de aprendizaxe 
da lingua escrita atópase na etapa 
silábica-alfabética. 
 
5º-LCR.4.8-Solicita que lle lean para 
obter información. 
 
5º-LCR.4.9-Reproduce, tendo en conta 
as diferentes etapas individuais no 
proceso de adquisición da lingua 
escrita, textos. 
 
5º-LCR.4.10-Fai preguntas para 
coñecer o que está escrito en carteis, 
revistas... 
 
5º-LCR.4.11-Recoñece a 
funcionalidade dos textos expositivos 
(comprender ou transmitir novos 
coñecementos), como biografías, libros 
de consulta... 
 
5º-LCR.4.12-Recoñece a 
funcionalidade dos textos prescriptivos 
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(regular a acción para a consecución 
dalgún obxectivo), como receitas de 
cociña, regras de xogo.... 
 
5º-LCR.4.13-Recoñece algunha 
propiedade significativa dos textos 
enumerativos (relación co real, 
estructura, modo de lectura...). 
 
 

5º LCR LCR.g - Achegarse á 
lingua escrita a través de 
diferentes tipos de textos 

LCR-B.1.8-Achegamento á 
lingua escrita como medio de 
comunicación, información e 
gozo a través de soportes 
diferentes. 
LCR-B.1.12-Interese e gusto por 
producir mensaxes con trazos 
cada vez máis precisos e 
lexibles. 
 

LCR.6-Gozar compartindo a escoita e 
a lectura en voz alta de textos 
literarios: contos, relatos, lendas, 
poesías, rimas, adiviñas... 

CCL CSC 
CAA 

5º-LCR.5.1-Recrea, tendo en conta as 
diferentes etapas individuais no 
proceso de adquisición da lingua 
escrita, textos. 
 
5º-LCR.5.2-Gusta de facer uso da 
escritura (convencional ou non) para 
transmitir información. 
 
5º-LCR.5.3-Iniciouse no uso da escrita 
en situacións contextualizadas e reais. 
 
 

5º LCR LCR.g- Achegarse á lingua 
escrita a través de 
diferentes tipos de textos 
LCR.h - Recoñecer e 
recrear o nome propio 
como primeiro elemento 
comunicativo escrito, 
comprendendo a súa 
necesidade e uso. 

LCR-B.1.9-Interese e atención 
na escoita de narracións e 
instruccións lidas por outras 
persoas. 
LCR-B.1.13-Escoita e 
comprensión da lectura en voz 
alta, nas dúas linguas oficiais, e 
como fonte de pracer e 
aprendizaxe compartida. 
 

LCR.5-Producir diferentes textos 
individualmente ou en grupo -con 
escritura convencional ou non-, con 
propósitos e intencións diferentes: 
recoller e transmitir información, 
gozo... 

CCL CSC 
CCEC 

5º-LCR.6.1-Recoñece algunha 
propiedade significativa dos textos 
literarios (relación título contido, 
estructura, personaxes...). 
 
5º-LCR.6.2-Ten unha actitude activa 
ante a lectura. 
 
 

5º LCR LCR.i - Facer uso axeitado 
da biblioteca, 
desenvolvéndose con 
autonomía neste espazo e 
valorando a súa 
importancia como fonte de 
información e de pracer. 

LCR-B.1.9-Interese e atención 
na escoita de narracións e 
instruccións lidas por outras 
persoas. 
LCR-B.1.15-Memorización e 
recitado de textos sinxelos 
(poemas curtos, rimas,?). 
 

LCR.7-Utilizar a biblioteca con 
respecto e coidado, valorándoa como 
recurso informativo, de entretemento 
e gozo. 

CCL CSC 
CCEC CAA 

5º-LCR.7.2-Gústalle mirar e "ler" libros 
autonomamente. 
 
5º-LCR.7.4-Respecta as normas da 
biblioteca da aula. 
 
5º-LCR.7.5-Emprega o sistema de 
rexistro de préstamos de libros da 
biblioteca. 
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5º LCR LCR.j - Potenciar a 
capacidade creativa a 
través das linguaxes 
artísticas para imaxinar, 
inventar, 
transformar,…dende as 
súas ideas, sentimentos, 
experiencias, 
coñecementos… LCR.k - 
Achegarse ó coñecemento 
de obras artísticas 
expresadas en distintas 
linguaxes 

LCR-B.2.2-Potenciación da 
imaxinación e fantasía e así 
aumentar a creatividade. 
LCR-B.2.3-Experimentación e 
descubrimento dalgúns 
elementos que configuran a 
linguaxe plástica, - liña, forma, 
cor, textura, espacio e volume- e 
das posibilidades plásticas, 
creativas e de transformación de 
distintos materiais. 
LCR-B.2.4-Gozo coas obras 
artísticas, distinguindo e 
apreciando elementos básicos 
das formas de expresión, que 
lles permitan desenvolver a súa 
sensibilidade estética. 
LCR-B.2.5-Exploración das 
posibilidades plásticas e 
creativas de distintos materiais, 
útiles e soportes, e das distintas 
técnicas como recursos e 
medios de expresión e 
comunicación de feitos, 
sentimentos, emocións, 
vivencias, fantasías, 
experiencias. 
LCR-B.2.8-Interpretación e 
valoración de diferentes tipos de 
obras plásticas presentes na 
aula, no contorno, en museos e 
exposicións reais ou virtuais, 
obradoiros, manifestando e 
compartindo a través das 
diversas linguaxes as 
sensacións e emocións que 
producen, e indicando o que 
gusta e o que non. 
LCR-B.2.9-Planificación do 
proceso de elaboración 
dalgunha obra plástica, o seu 
desenvolvemento e posterior 
comunicación. 
 

LCR.8-Expresarse e comunicarse 
utilizando medios, materiais e 
técnicas propios das diferentes 
linguaxes artísticas e audiovisuais. 

CCL CSC 
CCEC 

5º-LCR.8.1-Combina diferentes 
recursos expresivos de maneira 
orixinal. 
 
5º-LCR.8.2-As súas producións están 
organizadas. 
 
5º-LCR.8.3-As súas producións 
plásticas son orixinais e creativas. 
 
5º-LCR.8.4-Coordina as súas accións 
coas das demais nenas e nenos. 
 
5º-LCR.8.5-Valora e respecta as 
produccións dos compañeiros e 
compañeiras. 
 
5º-LCR.8.7-Explora as posibilidades 
plásticas e creativas de distintos 
soportes (pantalla do ordenador, mesa 
de area, retroproxector, encerado 
dixital...) como recursos e medio de 
expresión. 
 
5º-LCR.8.9-Fai uso do debuxo como 
medio de expresión e comunicación de 
feitos, sentimentos, emocións, 
vivencias, fantasías, experiencias... 
 
5º-LCR.8.10-Emprega os recursos 
expresivos coñecidos en situacións 
novas. 
 
5º-LCR.8.11-Valora as diferentes obras 
plásticas presentes na aula e no 
contorno, museos e exposicións. 
 
5º-LCR.8.12-É quen de expresar a 
través das diversas linguaxes as 
sensacións e emocións que lle 
producen as obras plásticas. 
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5º LCR LCR.l - Desenvolver un 
sentimento de 
autoconfianza nas propias 
produccións artísticas, e 
valorar as produccións 
alleas. 

LCR-B.1.14-Dramatización de 
textos literarios, desfrute e 
interese por expresarse a través 
de recursos non lingüísticos. 
LCR-B.2.1-Exploración sensorial 
dos elementos presentes no 
contorno integrando actividades 
de tocar, ulir, oír e ver. 
LCR-B.2.6-Experimentación e 
coñecemento das posibilidades 
de transformación dos diferentes 
materiais e obxectos. 
LCR-B.2.7-Descubrimento das 
posibilidades creativas e 
plásticas da luz, das sombras e 
da cor, empregando recursos 
como a luz natural, lanternas, 
lámpadas, proxector. 
LCR-B.2.10-Exploración das 
posibilidades sonoras da voz, do 
propio corpo, de obxectos 
cotiáns e de instrumentos 
musicais. 
LCR-B.2.11-Vivencia do son e 
do silencio. 
LCR-B.2.12-Recoñecemento de 
sons do contorno natural e 
social, e discriminación dos seus 
trazos distintivos. 
LCR-B.2.13-Creación de 
secuencias de movementos e 
ritmos a partir das sensacións 
que lle xenera a música. 
LCR-B.2.14-Audición atenta de 
obras musicais populares, 
clásicas e contemporáneas. 
Participación activa e gozo na 
interpretación de cancións, 
xogos musicais e danzas 
colectivas e individuais. 
LCR-B.2.15-Creación, mediante 
a música e o baile, dos propios 
patróns, recreando situacións, 
ideas, feitos e sentimentos, 
mediante o humor, o absurdo e a 
fantasía, compartindo cos outros 

LCR.9-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. 

CCL CSC 
CCEC 

5º-LCR.9.3-Explora as propiedades 
sonoras do corpo. 
 
5º-LCR.9.4-Explora as posibilidades 
sonoras da voz. 
 
5º-LCR.9.5-Mostra unha actitude de 
atención e relaxación diante da escoita 
de distintas obras musicais populares, 
clásicas e contemporáneas. 
 
5º-LCR.9.7-Gústalle imitar sons e 
ritmos diversos. 
 
5º-LCR.9.12-Participa na planificación 
do proceso de elaboración dunha obra. 
 
5º-LCR.9.13-Participa activamente e 
goza en actividades de dramatización, 
xogo simbólico e outros xogos de 
expresión corporal. 
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as propias creacións. 
LCR-B.2.16-Vivencia de xestos e 
movementos como recursos 
corporais para a expresión e o 
intercambio afectivo. 
 

5º LCR LCR.m - Achegarse ó 
coñecemento e emprego 
das TIC- ordenadores, 
Internet, pantalla dixital, 
vídeo,..- como ferramentas 
de busca de información, 
de creación, expresión, 
comunicación e desfrute. 

LCR-B.3.4-Coñecemento, 
coidado e uso, na mediada das 
súas posibilidades, das 
ferramentas tecnolóxicas. 
LCR-B.3.1-Identificación da 
utilidade de diversos 
instrumentos e tecnoloxías como 
fontes de información, de 
comunicación, de expresión, de 
estratexias de exploración e 
investigación. 
LCR-B.3.3-Adquisición 
progresiva da conciencia da 
necesidade dun uso moderado 
dos medios audiovisuais e das 
tecnoloxías da información e 
comunicación. 
LCR-B.3.2-Achegamento a 
produccións audiovisuais como 
películas, series de animación, 
documentais. 
LCR-B.3.5-Achegamento ó uso 
do ordenador, a cámara 
fotográfica,nos procesos 
creativos para a elaboración de 
produccións audiovisuais, a 
través de programas de edición 
de textos, de gráficos e de sons. 
LCR-B.3.6-Valoración crítica dos 
contidos e da estética das 
produccións audiovisuais. 
 

LCR.10-Utilizar, na medida das súas 
posibilidades, a linguaxe audiovisual 
e as tecnoloxías da información e 
comunicación como vehículo de 
expresión e comunicación. 

CCL CD 
CSC CAA 

5º-LCR.10.1-Iniciouse no uso do 
teclado para a codificación. 
 
5º-LCR.10.2-É quen de prender e 
apagar o ordenador. 
 
5º-LCR.10.3-Manexa o rato do 
ordenador. 
 
5º-LCR.10.4-Identifica e usa as iconas 
para acceder aos programas. 
 
5º-LCR.10.5-Utiliza, na medida das 
súas posibilidades, as ferramentas 
tecnolóxicas como medios de 
expresión. 
 
 

 

Currículo de Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal en 6º 
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Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C. Indicadores de logro 

6º CSMAP CSMAP.b - Coñecer e 
representar o propio corpo 
identificando as suas 
partes non visibles, e as 
súas funcións, descubrindo 
as posibilidades de acción 
expresión. 

CSMAP-B.1.1-Exploración do 
propio corpo, recoñecenddo 
progresivamente as súas 
características e posibilidades, 
para chegar á toma de 
conciencia do propio esquema 
corporal. 
CSMAP-B.1.2-Coñecemento do 
esquema corporal global. 
 

CSMAP.1-Recoñece, identifica e 
representa o corpo na súa 
globalidade e asúas diferentes partes 

CCL CSIEE 6º-CSMAP.1.1-Sinala correctamente 
partes e detalles do corpo (talón, 
pestanas, cellas,..). 
 
6º-CSMAP.1.2-Debuxa a figura humana 
respectando as proporcións. 
 
6º-CSMAP.1.3-Chega á representación 
completa do esquema corporal. 
 
 

6º CSMAP CSMAP.b - Acadar cada 
vez xestos e movementos 
máis precisos. 

CSMAP-B.1.5-Potenciación da 
construcción do esquema 
corporal a partir de sensacións e 
perccepcións do propio corpo, e 
da súa intracción coas outras 
persoas, o medio e os obxectos 
CSMAP-B.1.13-Recoñecemento 
e vivencia das referencias 
espazo-temporais en relación co 
propio corpo, coas persoas e cos 
obxectos e co contorno. 
Mantendo unha actitude crítica 
ante os estereotipos ofertados a 
tavés da publicidade e outros 
medios de comunicación social. 
CSMAP-B.2.3-Adaptación do ton 
e da postura ás características 
do obxecto, da outra persoa, da 
súa acción e da situación. 
CSMAP-B.2.7-Coordinación 
progresiva das súas habilidades 
psicomotrices finas e grosas. 
CSMAP-B.2.9-Adquisición de 
nocións básicas de orientación e 
coordinación de movementos. 
 

CSMAP.2-Coordinar e controlar o seu 
corpo, as súas posibilidades motrices 
e adaptalo ás características dos 
obxectos, á acción e á vida cotiá. 

CSIEE 6º-CSMAP.2.1-Mantén o equilibrio 
cando transporta algún obxecto. 
 
6º-CSMAP.2.2-Representa o esquema 
corporal en diferentes posicións. 
 
6º-CSMAP.2.3-Reláxase con facilidade. 
 
6º-CSMAP.2.5-Localiza 
aproximadamente nun plano lugares 
significativos. 
 
6º-CSMAP.2.6-Sitúa os obxectos e 
localízaos: diante-detrás, dentro-fóra, 
arriba-abaixo, preto-lonxe, enriba-
debaixo, primeiro-derradeiro. 
 
6º-CSMAP.2.7-Representa con material 
diverso espacios coñecidos. 
 
 

6º CSMAP CSMAP.b --Coñecer e 
representar o propio corpo 
identificando as súas 
partes non visibles e as 
súas funcións, descubrindo 

CSMAP-B.1.6-Recoñecemento 
das percepcións sensoriais 
propioceptivas que proveñen dos 
propios músculos e articulacións 
e das percepcións 

CSMAP.3-Recoñecer os sentidos e 
identificar percepcións e sensacións. 

CSIEE 6º-CSMAP.3.2-Coñece e diferencia os 
cinco sentidos e identifica as 
sensacións recibidas en cada un deles. 
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as posibilidades de acción 
e expresión. 

extereoceptivas- dos sentidos. 
CSMAP-B.1.10-Recoñecemento 
dos sentidos como medio de 
expresión, percepción e 
comprensión do mundo que o 
rodea e como medio favorecedor 
do desenvolvemento cognitivo. 
 

6º CSMAP CSMAP.a --Formarse unha 
autoimaxe positiva, 
identificando gradualmente 
as propias características, 
posibilidades e limitacións 
a través da interacción 
coas outras persoas, 
desenvolvendo 
sentimentos de autoestima 
e acadando maior 
autonomía persoal. 
CSMAP.d --Manifestar 
unha actitude de 
superación das 
dificultades. 

CSMAP-B.1.9-Adquisición de 
confianza nas capacidades 
propias e potenciación do afán 
de superación. 
CSMAP-B.1.10-Aceptación e 
valoración axustada e positiva 
da súa persoa, confiando nas 
súas posibilidades e 
recoñecendo as limitacións 
propias. 
CSMAP-B.2.4-Satisfacción polo 
crecente dominio persoal. 
 

CSMAP.4-Construir unha imaxe 
positiva propia e aceptar a súa 
identidade, manifestando confianza 
nas súas posibilidades e 
recoñecendo as súas limitacións. 

CSIEE 6º-CSMAP.4.1-Confía nas súas 
posibilidades de acción e movemento. 
 
6º-CSMAP.4.2-Coñece as súas 
limitacións de movementos. 
 
 

6º CSMAP CSMAP.h --Amosar unha 
actitude de aceptación e 
respecto polas diferenzas 
individuais. CSMAP.a --
Adquirir progresivamente a 
concepción de sí mesmo 
como un ser autónomo e 
independente pero 
valorando a necesidade 
dos demáis. 

CSMAP-B.1.11-Observación dos 
cambios físicos nas persoas ao 
longo do tempo. Identificación 
das diferentes etapas da vida, 
valorándoas positivamente. 
CSMAP-B.1.12-Aceptación da 
identidade e características das 
demais persoas, respectando e 
valorando positivamente as 
diferenzas e evitando actitudes 
discriminatorias. 
 

CSMAP.5-Identificar semellanzas e 
diferenzas entre as persoas 
valorando positivamente a 
diversidade. 

CSIEE 6º-CSMAP.5.1-Fai unha descripción 
axeitada doutra persoa. 
 
 

6º CSMAP CSMAP.c --Expresar 
claramente os propios 
sentimentos, emocións, 
necesidades, preferencias, 
e identificar os das outras 
persoas. 

CSMAP-B.1.4-Control progresivo 
dos propios sentimentos e 
emoción 
CSMAP-B.1.8-Identificación e 
verbalización e expresión de 
sentimentos, emocións, 
vivencias, preferencias e 
intereses propios e das demais 
persoas. 
 

CSMAP.6-Identificar e manifestar os 
propios sentimentos, vivencias, 
emocións e comprender os das 
demais persoas. 

CSIEE 
CSC CCL 

6º-CSMAP.6.1-Acepta e amosa afecto, 
recoñecendo os sentimentos das 
demais persoas. 
 
6º-CSMAP.6.2-Identifica nas demais 
persoas estados de ánimo e emocións. 
 
6º-CSMAP.6.3-Amósase sensible aos 
sentimentos das outras persoas e 
préstalles axuda cando as ve en 
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apuros. 
 
 

6º CSMAP CSMAP.b --Acadar cada 
vez xestos e movementos 
máis precisos. 

CSMAP-B.1.7-Aceptación da 
propia imaxe corporal e gozo 
xogando co seu corpo, 
desenvolvendo accións e 
iniciativas individuais e grupais, 
empregando as posibilidades 
expresivas do propio corpo. 
CSMAP-B.2.11-Exploración das 
posibilidades perceptivas, 
motrices e expresivas propias e 
das demáis persoas, amosando 
iniciativa para aprender 
habilidades novas. 
 

CSMAP.7-Participar en xogos, 
mostrando destrezas motoras e 
habilidades manipulativas cada vez 
máis axustadas. 

CSIEE 
CSC CCL 

6º-CSMAP.7.1-É capaz de coordinar a 
súa acción coa das demais 
compañeiras e compañeiros cando o 
xogo o require. 
 
 

6º CSMAP CSMAP.e --Adecuar o 
propio comportamento ás 
necesidades ou 
requerimentos das outras 
persoas, desenvolvendo 
actitudes e hábitos de 
respecto, axuda e 
colaboración e evitando a 
adopción de 
comportamentos de 
submisión ou dominio. -
Vivir o xogo como medio 
que favorece o 
desenvolvemento humán, 
a manifestación de 
emocións, a aceptación de 
reglas, a aceptación 
propia, o respecto ós 
demais, a seguridade 
persoal e a aceptación da 
identidade sexual e 
cultural. 

CSMAP-B.2.1-Participación nos 
xogos e na actividade motriz, 
amosando actitudes de 
constancia. 
CSMAP-B.2.2-Gozo co xogo 
como medio para coñecer a 
realidade, mantendo unha 
actitude de axuda e cooperación 
con iguais e con adultos. 
CSMAP-B.2.5-Comprensión, 
aceptación e valoración de 
regras para xogar. 
CSMAP-B.2.3-Aceptación do 
xogo como medio de desfrute e 
de relación cos demáis. 
CSMAP-B.2.6-Potenciación do 
xogo como elemento común a 
todas as culturas, partindo do 
coñecemento dos xogos propios 
da comunidade e abríndose ao 
coñecemento e gozo das outras. 
CSMAP-B.2.5-Aceptación de 
compromisos, establecendo 
acordos en consideración á súa 
persoa, ás outras e ao seu 
medio, fortalecendo vínculos 
afectivos: amizade, cooperación, 
axuda, solidariedade...a través 

CSMAP.8-Participar en xogos e 
actividades colectivas aceptando as 
normas que os rexen. 

CSIEE 
CSC CCL 

6º-CSMAP.8.2-Móstrase conciliador/a 
nos conflictos que xorden no xogo. 
 
6º-CSMAP.8.3-Participa nos xogos 
cunha postura colaboradora e non 
dominante nin submisa. 
 
6º-CSMAP.8.6-Supera o feito de non 
gañar nos xogos de competición. 
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do xogo. 
 

6º CSMAP CSMAP.d -Tomar a 
iniciativa, planificar 
esecuenciar a propia 
acción para realizar tarefas 
sinxelas ou resolver 
problemas da vida cotiá. 

CSMAP-B.3.1-Regulación do 
propio comportamento. 
CSMAP-B.3.1-Satisfacción pola 
realización de tarefas e 
conciencia da propia 
competencia. 
CSMAP-B.3.2-Interese por 
participar en actividades da vida 
cotiá, con iniciativa e progresiva 
autonomía na súa realización 
para camiñar cara a resolución 
pacífica de conflictos. 
CSMAP-B.3.3-Hábitos 
elementais de organización, 
constancia, atención, iniciativa e 
esforzo 
 

CSMAP.9-Resolver con iniciativa e 
autonomía as actividades da vida 
cotiá, colaborar en tarefas e aceptar 
as normas. 

CSIEE 
CSC CCL 
CAA 

6º-CSMAP.9.1-Mostra constantemente 
desexos de superación. 
 
6º-CSMAP.9.2-Organízase de acordo 
coas súas posibilidades. 
 
6º-CSMAP.9.4-Persevera na realización 
das súas actividades e na busca de 
estratexias para a resolución dos 
problemas cotiáns. 
 
6º-CSMAP.9.5-Contrólase e cálmase 
fácilmente. 
 
6º-CSMAP.9.6-Pide perdón cando 
molesta ou cando lle fai ddano a unha 
compañeira ou compañeiro. 
 
 

6º CSMAP CSMAP.f --Progresar na 
adquisición de hábitos e 
actitudes relacionados coa 
seguridade, a hixiene, a 
alimentación e o 
fortalecemento da saúde, 
apreciando e gozando das 
situacións cotiás equilibrio 
e benestar emocional. 

CSMAP-B.1.2-Identificación 
manifestación, regulación e 
control de necesidades básicas 
do corpo como, especialmente 
os hábitos de hixiene. 
CSMAP-B.4.2-Iniciación na 
práctica de accións e 
recoñecemento de situacións 
que favorezan a interacción e 
adquisición de hábitos 
saludables como a hixiene 
corporal e ambiental, a 
adecuada alimentación, o 
consumo responsable e o 
descanso. 
CSMAP-B.4.3-Aceptación das 
normas de de comportamento 
establecidas durante as 
comidas, os desprazamentos, o 
descanso e a hixiene. 
CSMAP-B.4.6-Identificación e 
valoración de hábitos 
favorecedores ou non dunha boa 
saúde. 

CSMAP.10-Manifestar hábitos de 
saúde, alimentación saudable, 
hixiene corporal e benestar utilizando 
adecuadamente espacios e 
materiais. 

CSIEE CCL 6º-CSMAP.10.3-Procura manter limpos 
os espacios. 
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CSMAP-B.4.7-Colaboración no 
mantemento de ambientes 
limpos e ordenados. 
CSMAP-B.4.8-Gusto por un 
aspecto persoal coidado 
manifestando as súas 
preferencias estéticas. 
 

6º CSMAP CSMAP.f --Progresar na 
adquisición de hábitos e 
actitudes relacionados coa 
seguridade, a hixiene, a 
alimentación e o 
fortalecemento da saúde, 
apreciando e gozando das 
situacións cotiás equilibrio 
e benestar emocional. 

CSMAP-B.4.9-Emprego 
responsable e axeitado de 
instrumentos, ferramentas e 
instalacións para previr 
accidentes e evitar situacións de 
risco. 
CSMAP-B.4.10-Fomento de 
hábitos de prevención de 
enfermidades e de accidentes 
domésticos, respondendo con 
actitude de tranquilidade e 
colaboración. 
 

CSMAP.11-Identificar situacións de 
risco e actuar coherentemente ante 
elas 

CSIEE 6º-CSMAP.11.2-Identifica situacións 
perigosas e evítaas. 
 
6º-CSMAP.11.3-Amosa cautela ante 
situacións descoñecidas. 
 
6º-CSMAP.11.4-Identifica obxectos 
perigosos adoptando as precaucións 
apropiadas en cada caso. 
 
 

 

 

Currículo de Coñecemento do contorno en 6º 

 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C. Indicadores de logro 

6º CC CC.a - Observar e explorar 
de forma activa o seu 
contorno, xerando 
interpretacións sobre 
algunhas situacións 
significativas, e amosando 
interese polo seu 
coñecemento. 

CC-B.1.1-Interese pola 
exploración e clasificación de 
obxectos presentes no medio, 
recoñecendo as súas funcións e 
usos cotiáns. 
CC-B.1.2-Recoñecemento 
dalgúns atributos e propiedades 
de obxectos e de materiais, e da 
súa aplicación na vida diaria. 
CC-B.1.3-Aproximación á 
cuantificación de coleccións 
 

CC.1-Explorar os obxectos e 
elementos do contorno inmediato e 
actuar sobre eles. Recoñecer os seus 
atributos e cualidades. Agrupar, 
clasificar e ordenar estes elementos 
e coleccións segundo distintos 
criterios. 

CMCT, 
CCL ,CSIE
E, CAA 

6º-CC.1.1-Pode facer comparacións a 
partir de diferencias. 
 
6º-CC.1.2-Enumera diferenzas e 
semellanzas entre obxectos polo 
material. 
 
6º-CC.1.3-Describe propiedades e 
características de obxectos e 
coleccións con base en diversos 
criterios. 
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6º-CC.1.4-Introduce un elemento máis 
nunha colección ordenada, no lugar 
axeitado.. 
 
6º-CC.1.5-Fai agrupacións de obxectos 
atendendo a unha determinada 
cantidade. 
 
6º-CC.1.6-Pode reunir diversos 
obxectos de xeitos diferentes, 
cambiando o criterio de agrupamento. 
 
6º-CC.1.7-Recoñece con qué criterio se 
estableceu unha colección. 
 
6º-CC.1.8-A partir dunha colección feita 
cun criterio, agrupa os elementos 
noutras dúas ou tres seguindo un novo 
criterio. 
 
 

6º CC CC.h - Avanzar no dominio 
das habilidades 
matemáticas, 
establecendo relacións de 
agrupamentos e 
clasificación, orde e 
cuantificación. 

CC-B.1.5-Recoñecemento do 
número na vida diaria e a súa 
funcionalidade e inicio no 
rexistro de cantidades. 
CC-B.1.6-Emprego dos números 
para identificar, conar, clasificar, 
numerar, informarse e ordenar 
elementos da realidade en 
situacións contextualizadas e 
significativas. 
CC-B.1.7-Utilización da acción 
de contar como estratexia para a 
obtención dun dato numérico e 
como verificación do resultado 
de operacións de cálculo 
sinxelas e funcionais. 
CC-B.1.9-Utilización de xogos de 
mesa como actividades lúdicas 
que unen o razoamento, a 
reflexión e o divertimento en 
grupo. 
 

CC.2-Empregar os números para 
identificar, contar, clasificar, 
informarse e ordenar elementos da 
realidade, aproximándose ao seu 
valor notacional e conceptual. 

CMCT CAA 
CCL CSIEE 

6º-CC.2.1-Fai uso dos números en 
situacións funcionais e cun valor 
conceptual como: indicar ascantidades 
dos ingredientes dunha receita, recoller 
o número de nenos que asisten a unha 
excursión, compoñentes dun equipo,.. 
 
6º-CC.2.2-Compara e ordena 
axeitadamente as cantidades. 
 
6º-CC.2.3-Ordena coleccións polo 
número de elementos que ten de 
menor a maior. 
 
6º-CC.2.4-Resolve situacións 
problemáticas localizando datos 
numéricos. 
 
6º-CC.2.5-Representa cantidades 
empregando diferentes estratexias 
(debuxando os obxectos, raias,...). 
 
6º-CC.2.6-Resolve situacións 
problemáticas facendo reparticións. 
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6º-CC.2.7-Resolve manipulativamente 
pequenos problemas e situacións 
problemáticas concretas 
relacionadoscoa súa vida diaria que 
implican a aplicación de operacións de 
cálculo sinxelas. 
 
6º-CC.2.8-Realiza cálculos mentais 
sinxelos. 
 
6º-CC.2.9-Asocia algúns números coas 
cantidades que representan. 
 
6º-CC.2.10-Coñece a serie numérica. 
 
6º-CC.2.11-Escribe os números 
convencionalmente. 
 
6º-CC.2.12-Emprega os cuantificadores 
para resolver problemasmatemáticos 
por estimación (máis que, tanto como, 
menos que). 
 
 

6º CC CC.c -Formular hipóteses, 
buscando respostas e 
explicacións, para anticipar 
probables afectos que 
poderian producirse como 
consecuencia de 
situacións da vida diaria e 
dalgúns experimentos 
realizados. 

CC-B.1.8-Proposición e 
resolución de situacións 
problemáticas sinxelas da vida 
cotiá. 
CC-B.1.10-Investigación do 
comportamento físico de 
materiais e obxectos en 
diferentes situacións e con 
variadas accións. 
CC-B.1.11-Achegamento a 
algunhas magnitudes físicas 
(manipulables e abstractas) a 
través da estimación: 
comparando, sopesando, 
observando. 
CC-B.1.12-Recoñecemento e 
identificación de situacións en 
que se fai necesario medir. 
Interese e curiosidade polos 
instrumentos de medida 
convencionais e non 
convencionais facendo unha 

CC.3-Propoñer e resolver problemas 
sinxelos relacionados con situacións 
cotiás, empregando e comparando 
magnitudes de peso, lonxitude e 
capacidade. 

CMCT CCL 
CAA CSIEE 

6º-CC.3.1-Realiza estimacións de 
medidas de capacidades (comparando, 
sopesando, observando,...). 
 
6º-CC.3.2-Realiza estimacións de 
medidas de tempo (comparando, 
sopesando, observando,...). 
 
6º-CC.3.3-Emprega medidas arbitrarias 
de capacidade (mans, cuncas, 
botellas,...) para resolver situacións 
problemáticas. 
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aproximación ao seu uso. 
 

6º CC CC.h -Avanzar no dominio 
das habilidades 
matemáticas, 
establecendo relacións de 
agrupamentos e 
clasificación, orde e 
cuantificación. 

CC-B.1.4-Identificación de 
formas planas e tridimensionais 
en elementos do contorno. 
CC-B.1.16-Exploración lúdica 
das propiedades e 
características dalgúns corpos 
xeométricos. 
 

CC.4-Recoñecer algúns aspectos 
xeométricos básicos: liñas, puntos, 
rectángulos, cadrados, triángulos, 
círculos, esferas, cubos e prismas. 

CMCT CCL 
CAA CSIEE 

6º-CC.4.1-Recoñece aspectos 
xeométricos das figuras xeométricas: 
rectángulos, cadrados, triángulos, 
círculos (lados, forma,..). 
 
6º-CC.4.2-Recoñece aspectos 
xeométricos da esfera e do cubo. 
 
6º-CC.4.3-Representa as formas 
xeométricas básicas. 
 
 

6º CC CC.i -Empregar o 
coñecemento matemático 
para interpretar a vida en 
clave de lóxica 
comprendendo e 
resolvendo problemas: 
establecendo relacións, 
explorando, ordeando, 
comparando, 
cuantificando, medindo, 
pesando,... 

CC-B.1.12-Establecemento de 
relacións de orientación espacial 
de localización, dirección, 
distancia e posición respecto a 
obxectos, persoas e lugares, 
empregando o vocabulario 
topolóxico elemental. 
CC-B.1.1-Vivencia, 
representación e interpretación 
do espazo, empregando a 
imaxinación en debuxos, planos, 
fotografías, mapas,... 
 

CC.5-Describir e representar dun 
xeito elemental a situación das 
propias nenas e nenos en relación a 
obxectos e as demais persoas 
usando vocabulario topolóxico 
elemental. 

CMCT CCL 
CSIEE 

6º-CC.5.1-Representa os espacios nos 
que se desenvolve (plano da aula, 
plano do centro, itinerarios,..). 
 
6º-CC.5.2-Localiza aproximadamente 
nun plano lugares significativos. 
 
 

6º CC CC.i -Empregar o 
coñecemento matemático 
para interpretar a vida en 
clave de lóxica 
comprendendo e 
resolvendo problemas: 
establecendo relacións, 
explorando, ordenando, 
comparando, 
cuantificando, medindo, 
pesando,... 

CC-B.1.16-Secuencia 
temporalmente feitos 
CC-B.1.13-Adquisición 
progresiva da noción do paso do 
tempo mediante as actividades 
da vida cotiá. 
CC-B.1.14-Orientación temporal 
en situacións cotiás empregando 
diferentes nocións e relacións. 
CC-B.1.15-Aproximación ó uso 
do calendario. 
 

CC.6 -Usar e comprender nocións 
temporais básicas ordenando 
temporalmente feitos referidos á súa 
vida. 

CMCT CCL 
CSIEE 

6º-CC.6.2-Pode relacionar feitos 
concretoscunha determinada época do 
ano (estaciones do ano). 
 
 

6º CC CC.c -Comprender que o 
contorno está sometido a 
cambios, relacionados cos 
factores que os producen, 
verificando se as hipóteses 

CC-B.2.1-Identificación e 
afondamento no estudio 
dalgunhas características e 
funcións vitais dos seres vivos 
empregando a exploración 

CC.7-Dar mostras por interesarse 
polo medio natural e os seus 
cambios. Identificar e nomear algúns 
dos seus compoñentes, establecendo 
relacións sinxelas de 

CAA CCL 
CSIEE 

6º-CC.7.1-Gústalle participar nos 
proxectos e pequenas investigacións 
que se fan na aula 
 
6º-CC.7.2-Rexistra as súas 
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feitas sobre os cambios no 
contorno se adecúan á 
realidade ou non, através 
de investigacións sobre o 
mesmo. CC.b -
Desenvolver actitudes de 
coidado, respecto e 
corresponsabilidade para a 
conservación do contorno. 

sensorial. 
CC-B.2.2-Observación dun ser 
vivo no seu medio natural ou 
reproducindo o medio na aula, 
rexistrando a observación e 
contrastando os datos. 
CC-B.2.5-Curiosidade, respecto 
e coidado cara aos elementos do 
medio natural, especialmente 
animais e prantas. 
CC-B.2.6-Descubrimento das 
diferentes formas en que se 
atopa a auga na natureza, 
comprendendo a súa 
contribución ó desenvolvemento, 
valorando a necesidade da súa 
conservación e de facer un uso 
responsable dela. 
CC-B.2.8-Formulación de 
hipóteses, contrastándoas coas 
das outras persoas, buscando 
respostas e explicacións sobre 
as causas e consecuencias de 
fenómenos do medio natural e 
dos producidos pola acción 
humana. 
CC-B.2.9-Gozo ó realizar 
actividades individuais e de 
grupo en contacto coa natureza. 
CC-B.2.6-Valoración da 
importancia da natureza para a 
saúde e o benestar. 
CC-B.2.10-Participación en 
proxectos e investigacións no 
medio natural, expresando os 
resultados mediante distintas 
representacións. 
 

interdependencia. Manifestar 
actitudes de coidado e de respecto 
cara á natureza e participar en 
actividades para conservala. 

observacións. 
 
6º-CC.7.3-Busca explicacións sobre as 
causas e as consecuencias de 
fenómenos do medio natural e dos 
producidos pola acción humana. 
 
6º-CC.7.4-Adopta actitudes críticas 
ante prácticas que entorpecen a 
conservación e o coidado do medio 
(vertido de ríos, corta de árbores). 
 
6º-CC.7.5-Identifica algunhas 
características e función vital dos seres 
vivos. 
 
6º-CC.7.6-Describe características 
físicas (partes, forma, cor...) e 
funcionais (alimentación, 
desprazamento) de animais e prantas. 
 
6º-CC.7.7-Formula hipóteses e 
contrástaas coas das outras persoas 
antes de pasar á realización. 
 
6º-CC.7.9-Traduce o que observou ou 
experimentou á linguaxe verbal ou 
xestual. 
 
 

6º CC CC.c-Comprender que o 
contorno está sometido a 
cambios, relacionados cos 
factores que os producen, 
verificando se as hipóteses 
feitas sobre os cambios no 
contorno se adecúan á 
realidade ou non, através 

CC-B.2.4-Observación e 
identificación dalgunhas 
características, necesidades e 
cambios nos procesos de 
crecemento e etapas do 
desenvolvemento das persoas e 
outros seres vivos. 
 

CC.8-Identificar e recoñecer as 
diferentes etapas da vida nas 
persoas e outros seres vivos. 

CSIEE 6º-CC.8.1-Identifica que os seres vivos 
seguen un ciclo vital: nacen, medran, 
reprodúcense e morren. 
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de investigacións sobre o 
mesmo. 

6º CC CC.d - Relacionarse cos 
outros, de forma cada vez 
máis equilibrada e 
satisfactoria, interiorizando 
progresivamente as pautas 
de comportamento social. 
CC.e -Coñecer e respectar 
as características, valores 
e formas de vida dos 
grupos sociais máis 
próximos á súa 
experiencia e identificarse 
como membro do mundo, 
respectando as diferencias 
dos outros. 
CC.f -Establecer relacións 
de confianza, afecto, 
comprensión e pertenza, 
baseadas no respecto ás 
persoas, ás normas e 
valores da sociedade á 
que pertencen. 

CC-B.3.1-Identificación da 
familia e da escola como 
primeiros grupos sociais de 
pertenza, valorando 
positivamente as relacións 
afectivas que neles se 
establecen, mantendo unha 
actitude de colaboración e 
asumindo pequenas 
responsabilidades. 
CC-B.3.2-Recoñecemento e 
respecto dos diferentes tipos de 
familias. 
CC-B.3.5-Colaboración co resto 
de compañeiros e compañeiras 
na vida da aula, amosando 
disposición para compartir e 
resolver conflitos. Incorporación 
progresiva de pautas adecuadas 
de comportamento. 
 

CC.9-Identificar e coñecer os grupos 
sociais máis sifnificativos do contorno 
do alumnado e algunhas 
características da súa organización. 

CCL CSIEE 
CSC CAA 

6º-CC.9.1-Recoñece e respecta os 
diferentes tipos de famillias. 
 
6º-CC.9.3-Colabora co resto de 
compañeiros e compañeiras na vida da 
aula. 
 
6º-CC.9.4-Ten capacidade para xogar 
cos compañeiros e compañeiras 
chegando a acordos. 
 
6º-CC.9.5-Ten capacidade para 
propoñer e organizar xogos. 
 
6º-CC.9.6-Amósase conciliador cando 
xorde un conflicto. 
 
6º-CC.9.7-Gústalle compartir xogos cos 
compañeiros e compañeiras. 
 
6º-CC.9.9-Transmite mensaxes da 
escola a casa e da casa á escola. 
 
6º-CC.9.10-Acepta e respecta as 
normas de funcionamento da aula. 
 
6º-CC.9.11-Adapta o seu 
comportamento ás regras dos 
diferentes contextos. 
 
6º-CC.9.12-Dá explicación do sentido 
das normas. 
 
6º-CC.9.13-Busca a seguridade das 
persoas adultas próximas e desenvolve 
empatía e hábitos cooperativos cos 
iguais. 
 
6º-CC.9.14-Asume as 
responsabilidades que lle son 
asignadas. 
 
6º-CC.9.15-Maniféstase integrador: 
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comparte material, cede ante os 
conflictos, colabora co resto do grupo... 
 
 

6º CC CC.f – Coñecer distintos 
grupos sociais próximos á 
súa experiencia, algunhas 
das súas características , 
producións culturais, 
valores e formas de vida 

CC-B.3.4-Achegamento ás 
funcións que cumpren diversas 
persoas, organizacións e 
institucións para cubrir 
necesidades e achegar servizos 
presentes na comunidade, 
evitando estereotipos sexistas. 
 

CC.10-Recoñecer, identificar e poñer 
exemplos sinxelos dalgúns servicios 
comunitarios. 

CSC 
CSIEE 

6º-CC.10.2-Ten superados os 
estereotipos sexistas referidos a 
persoas usuarias dalgúns servizo 
comunitario e dos profesionais que alí 
desenvolven o seu traballo. 
 
 

6º CC CC.e -Coñecer e respectar 
expresións culturais dos 
grupos ós que se pertence. 
CC.g -Apreciar e facer 
seus algúns elementos 
significativos propios da 
tradición e cultura galegas. 
CC.f -Amosar interese por 
coñecer as diferencias con 
outras culturas. 

CC-B.3.5-Interese e disposición 
favorable para iniciar relacións 
respectuosas, afectivas e 
recíprocas con nenos e nenas 
doutras culturas. 
CC-B.3.6-Recoñecemento 
dalgúns signos de identidade 
cultural galega apreciando os 
cambios que se producen no 
modo devida co paso do tempo: 
sucesos e persoas relevantes da 
historia da súa comunidade, do 
seu país e do mundo. 
 

CC.11-Recoñecer algunhas 
manifestacións culturais proximas e 
doutras realidades, valorando a súa 
diversidade e riqueza. 

CSIEE 
CSC 

6º-CC.11.1-Sente curiosidade por 
achegarse ao coñecemento de sucesos 
e persoas relevantes da historia da 
comunidade galega, de España e do 
mundo. 
 
 

 

Currículo de Linguaxes: comunicación e representación en 6º 

 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación C.C. Indicadores de logro 

6º LCR LCR.a - Utilizar as diversas 
linguaxes para comunicar, 
expresar ideas e 
sentimentos, para 
aprender e como fonte de 
desfrute. LCR.b - Utilizar 
manifestacións non verbais 
como o silencio, a mirada, 
a xestualidade, o olfato, o 

LCR-B.1.1-Utilización e 
valoración progresiva da lingua 
oral para evocar e relatar feitos, 
para adquirir coñecementos, 
para expresar e comunicar 
ideas, sentimentos e emocións, 
para facer peticións e como 
mecanismo para regular a propia 
conducta e a das demais. 

LCR.1-Utilizar a lingua oral do modo 
máis conveniente para unha 
comunicación positiva con iguais e 
con persoas adultas, segundo as 
intencións comunicativas. 

CCL CSC 6º-LCR.1.1-Exprésase con frases 
correctas e terminadas. 
 
6º-LCR.1.2-Emprega estructuras 
afirmativas, negativas, interrogativas, 
admirativas... axeitadamente e con 
entoación correcta. 
 
6º-LCR.1.3-Estructura ben as frases: 
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tacto, para comunicarse. LCR-B.1.2-Uso progresivo de 
vocabulario variado e cada vez 
máis preciso, mellorando a 
entoación, a pronunciación e a 
estruturación de frases. 
LCR-B.1.5-Acomodación 
progresiva dos seus enunciados 
ós formatos convencionais. 
LCR-B.1.6-Emprego axeitado 
das formas socialmente 
establecidas para relacionarse 
coas demais persoas- saúdos, 
despedidas, fórmulas de 
cortesía, cumprimentos? 
 

concordancia 
suxeito/verbo/complementos. 
 
6º-LCR.1.5-Fai correctamente as 
concordancias regulares (artigos, 
pronomes, verbos, adxectivos...). 
 
6º-LCR.1.6-Comprende as explicacións 
que se dan na clase. 
 
6º-LCR.1.8-Ten unha linguaxe fluída. 
 
 

6º LCR LCR.d - Comunicarse 
oralmente nas dúas 
linguas oficiais con 
distintos propósitos, con 
diferentes interlocutores e 
en diversidade de 
contextos. LCR.e - 
Comprender a 
intencionalidade 
comunicativa dos outros. 

LCR-B.1.4-Participación en 
situacións de comunicación con 
distintos propósitos, en 
diferentes contextos e con 
persoas interlocutoras diversas, 
usando argumentos nas súas 
conversas, respectando as 
quendas e escoitando 
atentamente. 
 

LCR.2-Comprender mensaxes orais 
diversas, mostrando unha actitude de 
escoita atenta e respectuosa. 

CCL CSC 6º-LCR.2.1-Mantén unha actitude de 
escoita e respecto cara ás demais 
persoas. 
 
 

6º LCR LCR.f - Iniciarse no uso 
oral dunha lingua 
estranxeira e amosar 
interese e gozo ó participar 
nestes intercambios 
comunicativos. 

LCR-B.1.7-Interese por 
expresarse nunha lingua 
estranxeira, amosando unha 
actitude positiva cara a esta 
lingua. 
 

LCR.3-Amosar unha actitude positiva 
cara á aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira, interesándose por 
participar en interaccións orais en 
rutinas, xogos e situacións habituais 
de comunicación. 

CCL CSC 
CAA 

6º-LCR.3.1-Amosa interese por 
expresarse nunha lingua estranxeira. 
 
6º-LCR.3.2-Amosa interese por 
entender o que di unha lingua 
estranxeira 
 
 

6º LCR LCR.h - Identificar e 
diferenciar entre imaxe e 
representación gráfica 
como formas de 
comunicación. LCR.g - 
Achegarse á lingua escrita 
a través de diferentes tipos 
de textos 

LCR-B.1.11-Identificación de 
palabras e frases escritas moi 
significativas e usuais. 
Percepción de diferenzas e 
semellanzas entre elas 
atendendo a propiedades 
cuantitativas e cualitativas. 
Iniciación ó coñecemento do 
código escrito a través desas 
palabras e frases empregadas 
en contextos significativos e 
funcionais. 

LCR.4-Amosar interese polos textos 
escritos presentes na aula e no 
contorno próximo, iniciándose no seu 
uso e na comprensión das súas 
finalidades. 

CCL CMCT 
CSC CCEC 
CAA 

6º-LCR.4.1-É quen de inventar e 
interpretar o que pon un texto 
deducíndoo da súa finalidade e do 
contexto 
 
6º-LCR.4.2-Recoñece a funcionalidade 
dos textos informativos (coñecer ou 
transmitir explicacións e informacións 
de carácter xeral), como noticias de 
prensa, correspondencia persoal... 
 
6º-LCR.4.4-Recoñece algunha 
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LCR-B.1.9-Interese e atención 
na escoita de narracións e 
instruccións lidas por outras 
persoas. 
LCR-B.1.13-Escoita e 
comprensión da lectura en voz 
alta, nas dúas linguas oficiais, e 
como fonte de pracer e 
aprendizaxe compartida. 
 

propiedade significativa dos textos 
informativos (formato, estructura, 
extensión...) 
 
6º-LCR.4.5-Recoñece algunha 
propiedade significativa dos textos 
prescriptivos (formato, estructura, modo 
de lectura...). 
 
6º-LCR.4.6-Percibe diferenzas e 
semellanzas entre palabras atendendo 
a propiedades cualitativas (variedade 
de grafías). 
 
 

6º LCR LCR.g - Achegarse á 
lingua escrita a través de 
diferentes tipos de textos 

LCR-B.1.13-Escoita e 
comprensión da lectura en voz 
alta, nas dúas linguas oficiais, e 
como fonte de pracer e 
aprendizaxe compartida. 
LCR-B.1.15-Memorización e 
recitado de todo tipo de textos. 
 

LCR.6-Gozar compartindo a escoita e 
a lectura en voz alta de textos 
literarios: contos, relatos, lendas, 
poesías, rimas, adiviñas... 

CCL CSC 
CCEC 

6º-LCR.6.1-Recoñece a funcionalidade 
dos textos literarios (entretemento e 
diversión), como contos, lendas, 
poesías... 
 
6º-LCR.6.2-Gusta de participar en 
xogos lingüísticos "encadeados de 
palabras, adiviñas, trabalinguas, 
onomatopeas..." acompañados de 
respostas corporais. 
 
 

6º LCR LCR.g- Achegarse á lingua 
escrita a través de 
diferentes tipos de textos 
LCR.h - Recoñecer e 
recrear o nome propio 
como primeiro elemento 
comunicativo escrito, 
comprendendo a súa 
necesidade e uso. 

LCR-B.1.8-Achegamento á 
lingua escrita como medio de 
comunicación, información e 
gozo a través de soportes 
diferentes. 
LCR-B.1.10-Iniciación no uso da 
escrita en situacións 
contextualizadas e reais. 
LCR-B.1.12-Interese e gusto por 
producir mensaxes con trazos 
cada vez máis precisos e 
lexibles. 
 

LCR.5-Producir diferentes textos 
individualmente ou en grupo -con 
escritura convencional ou non-, con 
propósitos e intencións diferentes: 
recoller e transmitir información, 
gozo... 

CCL CSC 
CAA 

6º-LCR.5.1-Reescribe, tendo en conta 
as diferentes etapas individuais no 
proceso de adquisición da lingua 
escrita, textos. 
 
6º-LCR.5.2-É respectuoso e acepta as 
escrituras das compañeiras e 
compañeiros que escriben cunha 
hipótese menos evolucionada. 
 
6º-LCR.5.3-Gusta de facer uso da 
escritura (convencional ou non) para 
escribir un conto. 
 
6º-LCR.5.4-No proceso de aprendizaxe 
da lingua escrita atópase na etapa 
silábica-alfabética. 
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6º-LCR.5.5-No proceso de aprendizaxe 
da lingua escrita atópase na etapa 
alfabética. 
 
 

6º LCR LCR.i - Facer uso axeitado 
da biblioteca, 
desenvolvéndose con 
autonomía neste espazo e 
valorando a súa 
importancia como fonte de 
información e de pracer. 

LCR-B.1.16-Participación 
creativa en xogos lingüísticos. 
LCR-B.1.18-Introducción ó uso 
das bibliotecas de centro e de 
aula como un medio máis de 
aproximación á literatura e como 
fonte de diversión e 
coñecemento. 
 

LCR.7-Utilizar a biblioteca con 
respecto e coidado, valorándoa como 
recurso informativo, de entretemento 
e gozo. 

CCL CSC 
CCEC CAA 

6º-LCR.7.1-Emprega biblioteca 
respectando as normas que a rexen. 
 
6º-LCR.7.2-Entende e emprega o 
sistema de organización de libros da 
biblioteca. 
 
6º-LCR.7.3-Entende a necesidade un 
rexistro de préstamos. 
 
6º-LCR.7.4-Leva a cabo de forma 
autónoma o préstamo de libros da 
biblioteca de aula 
 
 

6º LCR LCR.j - Potenciar a 
capacidade creativa a 
través das linguaxes 
artísticas para imaxinar, 
inventar, 
transformar,…dende as 
súas ideas, sentimentos, 
experiencias, 
coñecementos… LCR.k - 
Achegarse ó coñecemento 
de obras artísticas 
expresadas en distintas 
linguaxes 

LCR-B.1.17-Interese por 
compartir interpretacións, 
sensacións, emocións e opinións 
provocadas polas producións 
literarias, iniciándose nos 
faladoiros literarios así como en 
diálogos ?filosóficos?. 
LCR-B.2.3-Experimentación e 
descubrimento dalgúns 
elementos que configuran a 
linguaxe plástica, - liña, forma, 
cor, textura, espacio e volume- e 
das posibilidades plásticas, 
creativas e de transformación de 
distintos materiais. 
LCR-B.2.4-Gozo coas obras 
artísticas, distinguindo e 
apreciando elementos básicos 
das formas de expresión, que 
lles permitan desenvolver a súa 
sensibilidade estética. 
LCR-B.2.6-Experimentación e 
coñecemento das posibilidades 
de transformación dos diferentes 
materiais e obxectos. 

LCR.8-Expresarse e comunicarse 
utilizando medios, materiais e 
técnicas propios das diferentes 
linguaxes artísticas e audiovisuais. 

CCL CSC 
CCEC CAA 

6º-LCR.8.2-Fai uso da pintura como 
medio de expresión e comunicación de 
feitos, sentimentos, emocións, 
vivencias, fantasías, experiencias... 
 
6º-LCR.8.3-Gusta de experimentar coa 
luz, as sombras e a cor facendo uso de 
lanternas, lámpadas, proxector... e 
descubrindo as súas posibilidades 
creativas e plásticas. 
 
6º-LCR.8.7-Fai uso de elementos da 
linguaxe plástica para lles dar maior 
expresividade ás súas produccións 
(liña, forma, cor, textura, espacio e 
volume). 
 
6º-LCR.8.8-Fai uso do modelado como 
medio de expresión e comunicación de 
feitos, sentimentos, emocións, 
vivencias, fantasías, experiencias... 
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LCR-B.2.7-Descubrimento das 
posibilidades creativas e 
plásticas da luz, das sombras e 
da cor, empregando recursos 
como a luz natural, lanternas, 
lámpadas, proxector. 
LCR-B.2.8-Interpretación e 
valoración de diferentes tipos de 
obras plásticas presentes na 
aula, no contorno, en museos e 
exposicións reais ou virtuais, 
obradoiros, manifestando e 
compartindo a través das 
diversas linguaxes as 
sensacións e emocións que 
producen, e indicando o que 
gusta e o que non. 
LCR-B.2.9-Planificación do 
proceso de elaboración 
dalgunha obra plástica, o seu 
desenvolvemento e posterior 
comunicación, valorando a 
realización de bosquexos para a 
consecución dunha melloría na 
producción. 
 

6º LCR LCR.l - Desenvolver un 
sentimento de 
autoconfianza nas propias 
produccións artísticas, e 
valorar as produccións 
alleas. 

LCR-B.2.14-Dramatización de 
textos literarios, desfrute e 
interese por expresarse a través 
de recursos non lingüísticos. 
LCR-B.2.1-Exploración sensorial 
dos elementos presentes no 
contorno integrando actividades 
de tocar, ulir, oír e ver. 
LCR-B.2.2-Potenciación da 
imaxinación e fantasía e así 
aumentar a creatividade. 
LCR-B.2.5-Exploración das 
posibilidades plásticas e 
creativas de distintos materiais, 
útiles e soportes, e das distintas 
técnicas como recursos e 
medios de expresión e 
comunicación de feitos, 
sentimentos, emocións, 
vivencias, fantasías, 

LCR.9-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. 

CCL CSC 
CCEC 

6º-LCR.9.1-Combina diferentes 
recursos expresivos de maneira 
orixinal. 
 
6º-LCR.9.2-Valora e respecta as 
produccións dos compañeiros e 
compañeiras. 
 
6º-LCR.9.4-Sinala gustos persoais 
indicando que obras lle gustan e cales 
non. 
 
6º-LCR.9.5-Explora as propiedades 
sonoras do corpo. 
 
6º-LCR.9.7-Reproduce esquemas 
rítmicos. 
 
6º-LCR.9.8-Produce sons e ritmos 
empregando instrumentos musicais. 
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experiencias. 
LCR-B.2.10-Exploración das 
posibilidades sonoras da voz, do 
propio corpo, de obxectos 
cotiáns e de instrumentos 
musicais. 
LCR-B.2.11-Vivencia do son e 
do silencio. 
LCR-B.2.12-Recoñecemento de 
sons do contorno natural e 
social, e discriminación dos seus 
trazos distintivos. 
LCR-B.2.13-Creación de 
secuencias de movementos e 
ritmos a partir das sensacións 
que lle xenera a música. 
LCR-B.2.14-Audición atenta de 
obras musicais populares, 
clásicas e contemporáneas. 
LCR-B.2.17-Participación activa 
e gozo na interpretación de 
cancións, xogos musicais e 
danzas colectivas e individuais. 
LCR-B.2.15-Creación, mediante 
a música e o baile, dos propios 
patróns, recreando situacións, 
ideas, feitos e sentimentos, 
mediante o humor, o absurdo e a 
fantasía, compartindo cos outros 
as propias creacións. 
LCR-B.2.16-Vivencia de xestos e 
movementos como recursos 
corporais para a expresión e o 
intercambio afectivo. 
 

 
6º-LCR.9.9-Acórdase das cancións e 
fragmentos de música traballados. 
 
6º-LCR.9.10-Participa activamente na 
interpretación de danzas colectivas e 
individuais. 
 
6º-LCR.9.13-Coordina as súas accións 
coas das demais nenas e nenos 
 
6º-LCR.9.14-Colabora na elaboración 
dos elementos necesarios para a 
ambientación das actividades de 
dramatización 
 
 

6º LCR LCR.m - Achegarse ó 
coñecemento e emprego 
das TIC- ordenadores, 
Internet, pantalla dixital, 
vídeo,..- como ferramentas 
de busca de información, 
de creación, expresión, 
comunicación e desfrute. 

LCR-B.3.4-Coñecemento, 
coidado e uso, na mediada das 
súas posibilidades, das 
ferramentas tecnolóxicas. 
LCR-B.3.1-Identificación da 
utilidade de diversos 
instrumentos e tecnoloxías como 
fontes de información, de 
comunicación, de expresión, de 
estratexias de exploración e 
investigación. 

LCR.10-Utilizar, na medida das súas 
posibilidades, a linguaxe audiovisual 
e as tecnoloxías da información e 
comunicación como vehículo de 
expresión e comunicación. 

CCL CD 
CSC CAA 

6º-LCR.10.1-Fai uso das tecnoloxías 
da información e da comunicación, na 
procura de información para o 
desenvolvemento de proxectos na aula. 
 
6º-LCR.10.2-Fai uso do ordenador na 
producción de textos, a través de 
programas de edición de textos. 
 
6º-LCR.10.4-Imprime unha creación. 
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LCR-B.3.3-Adquisición 
progresiva da conciencia da 
necesidade dun uso moderado 
dos medios audiovisuais e das 
tecnoloxías da información e 
comunicación. 
LCR-B.3.2-Achegamento a 
producións audiovisuais como 
películas, series de animación, 
documentais. 
LCR-B.3.5-Achegamento ó uso 
do ordenador, a cámara 
fotográfica, nos procesos 
creativos para a elaboración de 
producións audiovisuais, a 
través de programas de edición 
de textos, de gráficos e de sons. 
LCR-B.3.6-Valoración crítica dos 
contidos e da estética das 
producións audiovisuais. 
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4.- TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN: 

 

 Ao longo do curso, nas 2 aulas do   ciclo da Educación Infantil traballaremos  
secuenciando diversas  propostas en torno a  proxectos de traballo, unidades e tarefas  
didácticas. Apoiarémonos no método “Sirabún” da Editorial Edelvives. As dúas aulas 
traballarán propostas relacionadas coa presencia de celebracións no centro (nadal, 
magosto, samaín, entroido, as estacións...) e o Proxecto Documental Integrado que 
parte da Biblioteca e no que participa todo o centro. Este curso ten como eixo a posta 
en valor do patrimonio a través do desenvolvemento do proxecto “Coidando o noso 
patrimonio”. 
 
 Os obxectivos xerais e contidos establecidos no Decreto 330/2009 que regula o 
currículum de Educación Infantil, traballaranse de maneira globalizada ao longo de 
todo o curso, con cada nivel e, polo tanto, non se pode marcar unha temporalización 
precisa. Tendo en conta que debemos  “partir dos intereses dos alumnos e alumnas”, 
aceptando a necesidade de escoitalos e ter en consideración as súas suxerencias, a 
planificación da actuación docente, proxectos, centros de interese... é moi xeral e 
indica só “planificacións globais” previas, susceptibles de modificación en calquera 
momento, así como do intercambio ou modificación no tempo da súa utilización. 
Estando ademais pendentes de acontementos que poidan xurdir no centro ou no 
entorno dos nenos e nenas e que desperten o interese e curiosidade dos nenos e 
nenas para introducilos na nosa programación e darlle o tratamento que merecen, por 
citar algún caso hipotético: un incendio na zona, suceso climatóloxico (neve, 
inundacións…), etc. 

Por todo o exposto os proxectos e tarefas conxuntas evolucionarán en función 
do ritmo de aprendizaxe do alumnado, da vida na aula, dos feitos que teñan lugar, dos 
intereses momentáneos do grupo... A continuación indicamos unha serie de 
“orientacións temáticas” plantexadas a priori pero que poderán irse modificando ao 
longo do curso, tanto na parte dos contidos como na secuenciación dos mesmos. 

 
Os proxectos e centros de interese plantexados, a título orientativo, son 

propostas comúns de traballo nas dúas aulas de Educación Infantil, e a partir dos 
cales xurdirán outras propostas. Serán comúns as UDIs das estacións, samaín, 
magosto, nadal, entroido... 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
CENTROS DE 

INTERESE 
TEMPORALIZA-

CIÓN 
CONMEMORACIÓNS E 

CELEBRACIÓNS 

 
U.D.I. “RECUPE-
RANDO O NOSO 
PATRIMONIO” 

3 anos: Chegamos 
á escola 
4 anos: Voltamos 
ó cole 
5 anos: 
Comezamos a 
escola de novo 

A escola 
Setembro 
outubro 

25 Día internacional 
contra a violencia de 
xénero 

3 anos: Porque te 
quero tanto 
4 anos: Arigato 
5 anos: 
A familia no ou-
tono 

A casa e a 
familia 

O outono e o 
samaín. 

O medo 

novembro 
 

Magosto – samaín 
20 novembro: Día 

universal da Infancia 

3 anos: Que frío 
vai 

4 anos: Que frío 
vai 

5 anos: 
Chega o frío. 

O inverno 
O Nadal 

decembro 

1 ó 11 decembro: es-
tatuto autonomía de 
Galicia e Constitución 

Española 
3 decembro: Días das 
persoas con discapaci-

dade 
10 decembro: Dereitos 

humanos 

3 anos: Que im-
portante é coidar-
se! 
4 anos: Olores, 
cores e emocións 
5 anos: 
As emocións. 

O corpo e a 
alimentación 

A rúa e as 
tendas 

xaneiro 
30 de xaneiro: Día da 

Paz 

3 anos: Protexa-
mos o planeta 
4 anos: Baixo a 
sombra do baobab 
5 anos: 
Coidemos o que 
nos rodea. 

Os animais e 
as plantas 
O entroido 

febreiro Entroido 

3 anos: Festexa-
mos 
4 anos: Festexa-
mos 
5 anos: 
Festexamos 

 A  primavera marzo 

5 ó 9 marzo: semana 
da prensa 

8 marzo: día interna-
cional 

da muller traballadora 
15 marzo: día dos 

dereitos do consumi-
dor. 

3 anos: Máis preto 
que nunca 

4 anos: Arte, luz e 
amor! 

5 anos: 
Movámonos e 

comuniquemonos. 

Os medios 
de transpor-
te e comuni-

cación 

abril 
7 abril: Día da saúde 

23 ó 27de abril: sema-
na do libro 
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3 anos:Ata unha 
nova aventura 
4 anos: Ata unha 
nova aventura 
5 anos: 
Celebremos 

 maio 

9  de maio: día de 
Europa 

14 a 18 de maio: Le-
tras Galegas 

3 anos: Chegan as 
vacacións 
4 anos: Imos de 
vacacións 
5 anos: 
Vámonos de vaca-
cións! 

 O verán 
As vacacións 

 
 

xuño 
5 de xuño: día mundial 

do medio ambiente 

 

 

 

5.- A METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

  
 Dende o repecto á liberdade de cada profes@r, podemos falar de diversidade 
metodolóxica. Aínda así hai unha participación das seguintes orientacións 
metodolóxicas: 
 
 
Principio de aprendizaxe significativa que parta dos coñecementos previos dos 
nenos e nenas e que conecte cos seus intereses e necesidades. Para iso 
plantexaranse  actividades atractivas, coas que entendan dun xeito sinxelo e claro a 
finalidade e a utilidade dos novos contidos que se vaian desenvolvendo. 
 
 
Principio de globalización. Atendendo a este principio, trataránse os contidos do 
segundo ciclo de forma global, interrelacionando os distintos ámbitos ou áreas de 
experiencia que conforman o currículo. Os contidos, polo tanto, organízanse en 
proxectos , unidades, secuencias e  tarefas  didácticas,  partindo de situacións e 
vivencias da vida cotiá , así coma dos pequenos conflictos que poidan aparecer na 
interacción cos iguais ao longo da xornada escolar.  Partindo dos seus propios 
intereses, vencellarán axeitadamente os elementos informativos novos cos que xa 
teñen. 

 

Ensinanza activa. A actividade é a principal fonte de aprendizaxe e desenvolvemento 
dos nenos e nenas. A través da acción e experimentación, os nenos e nenas expresan 
os seus intereses e motivacións e descobren relacións, propiedades de obxectos, 
formas de actuar, normas... en definitiva, aprenden. Dándolle momentos para a 
elección libre das actividades estimularemos a súa creatividade, imaxinación e a 
capacidade de observación. Unha das principais fontes de actividade nestas idades é 
o xogo. Por eso é fundamental impregnar o carácter lúdico a calquera actividade que 
vaiamos realizar, evitando a división entre xogo e traballo, xa que o xogo é o traballo 
dos nenos e nenas. Nas nosas 2 aulas de infantil fomentaremos tempo de  actividade   
individual e grupal, así como momentos de traballo ou “xogo” libre e dirixido, pois 
serviranos para afianzar a seguridade afectiva e emocional, e para integrar os nenos e 
nenas entre si, e cos adultos. Debemos asegurar que a actividade do neno ou a nena 
sexa unha das fontes principais da súa aprendizaxe e desenvolvemento, pois a través 
da acción e a experimentación, eles expresan os seus intereses e motivacións e 
descobren as propiedades dos obxectos. 
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Motivación e afectividade. É absolutamente necesario que o neno ou nena se sinta 
seguro e cómodo na aula,  para eso débese crear un clima cálido que aporte aos 
nosos   afecto, confianza, respeto e motivación. Esa será a base para que o alumno 
poida ser  atraído cara á aprendizaxe. Este clima conformarase tendo en conta que o 
máis importante para o neno é a flexibilidade. Esta flexibilidade establecerase, aínda 
que pareza contraditorio,  establecendo uns límites claros para os nenos; así 
favoreceremos a aprendizaxe das normas de comportamento, e o desenvolvemento 
da autodirección persoal e da conciencia. Ser flexible implica por parte do educador, 
actitudes de empatía e comprensión e captar necesidades que non sempre se 
manifestan publicamente, e que o seu descubrimento supón un desafío para o 
profesor. 

 

Principio de socialización. O egocentrismo é un trazo propio nestas idades, pero 
debe ser superado. Neste sentido, faremos gran cantidade de actividades de grupo 
nas que os nenos e nenas aprenderán comportamentos e normas, así como a 
compartir, a respectar, a participar e, en definitiva, a relacionarse cos demais. Hai que 
valorar constantemente a participación, o compañeirismo, a axuda e o respecto cara 
ós outros, de tal xeito que os nenos e nenas se sintan inclinados a repetir eses 
comportamentos que lles reportan gratificacións afectivas, desenvolvendo a súa 
capacidade de relación, a súa autonomía e a súa independencia. 

 

A organización do tempo na Educación Infantil debe respectar as necesidades dos 
nenos e nenas, combinando tempos de actividade con períodos de repouso e 
actividades individuais e en grupo. Non hai que confundir, o ambiente distendido e 
lúdico desta etapa e o traballo sobre temas que xorden espontaneamente, coa 
desorde. Nesta planificación establécense rutinas tales como o saúdo ó entrar a 
asemblea , o traballo ou xogo libre  nos recantos, o tempo do almorzo, a posta en 
común, a realización de actividades en grupo e individuais, a despedida..., que 
servirán para que os nenos e nenas interioricen a noción do tempo. 

Organización do espazo e os agrupamentos.  As aulas coas que contamos están 
organizadas de foma  que os nenos e nenas dispoñan de lugares propios e para estar 
sos, con  outros de  uso común para compartir e relacionarse cos demais.  Para iso 
fixáronse áreas ou recunchos para o xogo, como o da casa e disfraces; outro para as 
actividades plásticas, para as construcións, biblioteca, recuncho de ordenador un lugar 
para as mesas e un espazo libre de mobles co fin de facilitar o movemento. Trátase de 
crear espazos  que conviden á tranquilidade e á reflexión, ao xogo, á tarefa 
compartida, ao traballo individual etc. A separación entre os mesmos conseguirémola 
con mobles, paneis e mesas e que permitan unha clara diferenciación entre eles. 
Procuraremos que cada recuncho estea completo daqueles materiais que os nenos e 
nenas poidan utilizar, que haxa suficiente para todos e que estes se cambien con 
frecuencia. Así mesmo teremos un especial coidado coa localización dos mesmos 
para que poidan acceder a eles de forma autónoma, e sexan capaces de coidalos e 
colocalos con responsabilidade. 

Á hora de desenvolver as propostas, utilizaremos tres tipos de agrupamentos: 
 
Gran grupo: En gran grupo, porque todos comprometémos a un proxecto común, a 
levalo a cabo, a gozalo, a investigar etc. As actividades de gran grupo permite que 
escoiten e sexan escoitados, o que as súas ideas sexan tidas en conta por todos, o 
conversar. Favorece a relación entre os nenos/as, pois lles fai sentirse un membro 
importante dentro do mesmo. 
 
Pequeno grupo ( 3-4 alumnos-as).nas actividades de pequeno grupo, os nenos/as 
aprenden dos demais,imitan, colaboran, axúdanse etc. Durante este curso iniciaranse 
en traballos grupales dunha forma sinxela e sen demasiadas pretensións. Desta forma 
desenvolven as súas capacidades xunto a outros á vez que desenvolven a súa 
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intelixencia. Cando realizan actividades en grupo, conversan, comparan, etc. Xorden 
conflitos que deben aprender a resolver de forma autónoma. 
 
Individual: que se realizará en momentos puntuais e terá como obxectivo prioritario o 
quesexan capaces de concentrarse, de buscar recursos, de superarse, e de aprender 
a valorar aimportancia do esforzo persoal e do traballo coidado, limpo e ben feito, 
ademais de aprender a mellorar. 

 

Colaboración coa familia. É fundamental establecer coa familia unha colaboración 
que permita a continuidade e complementariedade das tarefas educativas, pois este 
será o escenario óptimo para garantizar o éxito do proceso educativo. Esta relación e 
comunicación farase efectiva de distintas formas: 

– A través das entrevista inicial e as reunións que se fan ao longo do curso entre 
as famílias e os mestres. 

– Colaborando nos pequenos proxectos, actividades  e investigacións que se fan 
na aula . 

– A través do caderno da fin de semana e préstamos de libros os nenos e nenas 
coa axuda da família representarán o conto lido e o poema a través dun debuxo. 

– A través da páxina web do centro, onde se irán colgando distintos recursos e 
actividades traballadas na aula. 

– Mantendo unha información fluída a través dos novos medios de comunicación 
como son o correo electrónico e o teléfono. 

Sensibilidade pola educación en valores e a educación emocional. Farase 
presentando actividades que favorezcan o desenvolvemento de capacidades, 
actitudes, hábitos e conductas positivas en relación a: 

– A autonomía e o manexo axeitado da afectividade. 

– A comunicación 

– A relación cos demáis. 

– A adquisición de responsabilidades. 

– A asunción das normas sociais. 

– O coidado da natureza e o medio ambiente. 

– O coñecemento e xestión das emocións. 

 

Estas liñas metodolóxicas plásmanse nas distintas propostas e estratexias de 
traballo levadas a cabo na aula e que se citan a continuación. 

 

 

5.1. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

ASAMBLEA TRABALLO NOS 
RECANTOS 

PROXECTOS, 
 UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

TALLERES  

 
A ASAMBLEA: Constitúe un dos eixes principias dunha metodoloxía activa, 
participativa, e adaptada a diversidade e respetuosa. Con esta tarefa  establécense 
cauces de comunicación, vías de resolución de conflictos, e a posta em común de 
diversas actividades e impresións . Constará de dúas partes, que durarán arredor de 
40 minutos diarios: 
 
 
 
O XOGO ESPONTÁNEO OU LIBRE. 
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 A importancia do xogo no desenvolvemento infantil é innegable, resultando 
clave para o desenvolvemento de moitas das súas habilidades, desde as de tipo 
cognitivo ata as de tipo social e comunicativo. Os primeiros xogos son intercambios, ás 
veces moi sinxelos pero que fortalecen os vínculos afectivos e sentan unha primeira 
base para a comunicación. Máis adiante empezan a representar situacións cotiás e  
axudan ao neno/para desenvolver a súa linguaxe a través do simbolismo, ao mesmo 
tempo que lles axudan a adquirir valores e formas de interacción. Ao mesmo tempo os 
xogos  permiten iniciarse nas normas, no respecto, o que resultará clave no 
desenvolvemento persoal e social. Na escola o xogo, desenvólvese a través dos 
chamados recunchos ou zonas de xogo, onde o neno/para atopa todo o necesario 
para desenvolvelo. Como exemplo de recunchos: o da casiña e disfraces , 
construcións e quebracabezas, o de plástica e pintura, o da biblioteca, etc. 
 

RECANTOS DE TRABALLO 

RECANTO E MATERIAL OBXECTIVOS 

XOGO SIMBÓLICO: 
A casa 

O centro médico 
A tenda 

Os disfraces. 
 
- Bonecas, roupa para bonecas. 
- Cociña, utensilios de cociña,  mesa e 
mantel, cadeiras, 
- Táboa de pasar o ferro. 
- Caixa con disfraces e perchas. 
- Caixa con botes de medicamentos. 

Aproximar ao neno ao coñecemento do 
entorno. 
Ensaiar conductas e formas de 
comportamento social. 
– Desenvolver a linguaxe e a 

capacidade comunicativa. 
– Axudar ao neno a resolver conflictos e 

superar tensións. 
– Favorecer o desenvolvemento integral 

do neno. 
– Desenvolver a creatividade, a fantasía 

e a imaginación. 
– Propicias espazos e tempos para o 

disfrute e a actividade lúdica. 
– Desenvolver a capacidade de 

imitación e reproducción de persoas, 
de situacións, escenas, 
acontecementos… 

– Desenvolver a linguaxe oral do neno, 
potenciando a comunicación de 
vivencias, o desenvolvemento de 
vocabulario e a elocución. 

 

PLÁSTICA 
- Papeis de distintas texturas, cores e 
tamaños. 
- Pinturas: ceras brandar,  duras, grosas e 
finas, pinturas de temple ( de dedos, 
témperas, acuarelas...) rotuladores, tizas 
de cores, lápices de madeira... 
- Pasta para modelar: arcilla e plastilina. 
- Pinceis e material específico: tesoiras, 
punzóns, espátulas, moldes, rodillos... 
- Material inespecífico: teas, madeiras, 
plásticos, alimentos... 
- Material de refugallo: de decoración, de 
oficina, de uso doméstico, da natureza... 

- Desenvolver a creatividade e a fantasía. 
- Favorecer o desenvolvemento do 
simbolismo. 
- Educar a sensibilidade. 
- Expresar sentimentos e coñecementos 
mediante técnicas plásticas. 
- Desenvolver a percepción e a 
observación. 
- Favorecer a coordinación óculo-manual. 
- Axilizar o trazo e a motricidade fina. 
- Coñecer e experimentar con distintos 
materiais (específicos, inespecíficos, de 
material de refugallo...) 
- Aproximar ao neno ao coñecemento e 
uso de diferentes técnicas plásticas. 
- Coñecer os elementos básicos da 
linguaxe plástica: a liña, a forma, a 
textura, a cor, o volume, a posición no 
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espazo... 

CONSTRUCCIÓNS E MATEMÁTICAS 
 

- Pezas de construcións de diferentes 
materiais: madeira e plástico. 
- Elementos que poden ubicar en ditas 
construcións: bonecos, animais... 
- Material para ordenar e seriar: cajas, 
tazas, aros, botes de diferente tamaño 
que encaixen uns dentro de outros, 
bloques lóxicos... 
- Materiais para medir: metros, básculas, 
tablas, listóns, cordas de distintos 
tamaños. 
- Materiais para clasificar, que sear 
idénticos: animais de plástico, pratos, 
cucharas, …; e outros similares; bloques 
iguais de cor distinta, botóns iguais de 
cores e tamaños distintos, bloques 
lóxicos, regretas... 
- Materiais para a numeración: ábacos, 
cartas cos números, bingos, teléfonos con 
números, calendarios, o reloxo dos 
números, materiais non que aparezcan 
números impresos (billetes da lotería, 
números da ONCE, números dos turnos 
nos comercios, rifas) 
- Materiais ensartables: pezas que poden 
enhebrarse a un cordón ou apilarse en 
torno a un eixe ríxido. 
- Materiais de bloques lóxicos para 
clasificalos por formas, tamaños, por 
grosores ou cores. 
- Dados de distintas numeracións, 
dominós, crebacabezas de varias pezas 
segundo o nivel, birlos, baraxas  ... 
 

- Tomar contacto con elementos 
tridimensionais. 
- Identificar formas xeométricas. 
- Coñecer as cores. 
- Desenvolver a capacidade de atención. 
-Facilitar a actividade mental, a 
planificación 
- Potenciar a linguaxe oral e lóxica ao 
expresar verbalmente a súa actividade. 
-Desenvolver a súa creatividade, 
imaxinación... 
- Desenvolver a capadidade manipulativa 
dos nenos para a adquisición dos 
conceptos básicos lóxico-matématicos. 

 
EXPERIENCIAS 

Reloxo de area. 
Imáns, limas e  lupas. 
Caleidoscopio, Visor de imaxes. 
Caixas sorpresa. 
Cunchas, botellas cheas de auga a 
distintos niveis. 
Material de percepción auditiva, visual e 
táctil 
Balanzas, pesas e obxectos para pesar. 
Cintas métricas. 
Espellos iimrompibles, cristales de 
cores... 
 

 - Achegarse ao seu entorno máis 
cercano. 
- Despertar a curiosidade dos nenos. 
- Desenvolver a capacidade de atención. 
- Clasificar diversos elementos. 
-Establecer relacións entre diferentes 
elementos. 

ORDENADOR 
 
- Impresora. 
- Cds interactivos. 
 

-Progresivo acceso aos medios 
audiovisuais e tecnolóxicos. 
-Experimentar e usar algúns elementos 
tecnolóxicos como teclado e rato do 
computador. 
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-Observar o computador: como é, cales 
son os seus partes. 
- Coñecer as partes do computador: 
funcións. 
- Achegar aos nenos ao uso do 
computador 
- Propiciar confianza nas capacidades e 
ideas 
 a través do traballo autónomo do 
computador 
- Mellorar a coordinación óculo- manual. 
-Propiciar as capacidades cognitivas de 
atención percepción e discriminación. 

BIBLIOTECA E PALABRAS 
- Contos, revistas, poesías, libros... 
- Láminas con imaxes de diferentes 
temáticas. 
- Marionetas, titeres, 
- Fotografías. 
- Xogos de lectura, tarxetas de asociación 
diversas, papeis e material para escribir. 
- Libros de consulta de diversos temas, 
libros de imaxes... 
-Letras moviles imantadas e pizarra 
blanca.. 
-Pizarra e xices. 

 - Estimular o aparato fonador. 
- Aprender a preguntar e responder. 
- Usar e ampliar vocabulario. 
- Tomar parte en conversacións. 
- Aprender a recitar poemas, cancións... 
- Comprender detalles dun conto. 
- Respetar  as normas do diálogo. 
-Conseguir progresiva coordinación 
psicomotriz 
-Aproximar ao neno ao código gráfico e 
escrito. 
- Favorecer o gusto pola lectura. 
- Favorecer a representación mental por 
medio da linguaxe. 
 
 

 
O TRABALLO POR PROXECTOS. 
  
 Ao longo do curso escolar 2017-2018 a actividade das aulas de infantil 
basearase na realización de proxectos e Udis. Para obter a información necesaria se 
utilizaranse libros da biblioteca escolar, municipal, o computador, as familias e o 
medio.  A duración dos mesmos será variable, en función do interese, a complexidade, 
e demais factores que poidan intervir. Aínda que cada Proxecto desenvólvase de 
forma distinta, todos e cada un deles terán uns eixos comúns e uns pasos para seguir. 
 
Elección do tema. 
 
 Os temas dos proxectos poderán ser propostos  por parte do profesorado 
( proxecto anual), e outras veces xurdirán dos intereses dos nenos. Para detectar os 
intereses dos nenos e nenas  haberá que estar moi atenta e exercer unha actitude 
fundamentalmente observadora cara aos xogos dos nenos, os seus intereses, as súas 
conversacións, os acontecementos de clase, do recreo, etc. 
Nas asembleas farase a votación do tema para elixir. Estas votacións serán o máis 
atractivas posibles, utilizando material gráfico para facilitar a súa elección.  Na aula 
haberá un espazo para expoñer cal é o tema que imos traballar, o que sabemos e o 
que queremos saber, e a  achega do mesmo. 
 
Que queremos saber?. 
 
 Elaboraremos unhas preguntas daquilo que queremos e debemos aprender do 
tema elixido. Expoñerase  no panel anteriormente citado e traballarase con mapas 
conceptuais básicos. Durante este proceso o noso papel será orientar, tomar os datos 
e formular os obxectivos  para conseguir a elaboración do devandito proxecto. 
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Procura de infomación. 
  
 A procura de información será a fase na que se implicará a un maior número de 
persoas, entidades e recursos: 
 
-  Nenos e nenas, mestra da aula. 
-  As familias (que terán un papel relevante nesta fase do proceso, achegando 
material, 
colaborando puntualmente e preparando algunha actividade) 
- A Biblioteca Escolar como principal centro de recursos para a obtención de 
información (libros de imaxes, literatura infantil, enciclopedias visuais...). 
 Esta información debe ser de todo tipo: textos escritos, vídeos, imaxes, páxinas 
web, carteis...e será a base para o comezo das actividades da aula en forma de  
recunchos de actividade, talleres, asembleas, actividade individual... 
 Ás veces, os nenos/as levarán preguntas a casa sobre as súas dúbidas, 
intereses de todos os seus compañeiros. Estas preguntas colocaranse no panel 
informativo citado anteriormente (sobre o que queremos e debemos saber). Na medida 
do posible toda a información que traian de casa, da biblioteca ou calquera outra fonte, 
ten que vir  “ investigada e traballada". Loxicamente ao ser os nenos moi pequenos, 
son os adultos que lles rodean os que deben facerlles partícipes e protagonistas dos 
seus intereses e as súas aprendizaxes, para que posteriormente cada neno e nena 
poida presentar na asemblea, na aula "a súa propia investigación" . 
  
Organización do traballo. 
  
 A nosa tarefa será organizar e secuenciar as actividades en talleres, recantos, 
actividades grupais ou individuais, saídas, visitas de expertos. Tamén organizar e 
distribuír os materiais necesarios,  os espazos e os agrupamentos. 
 
 
Desenvolvemento das propostas. 
 
 Todas as actividades que realicemos terán un espazo específico.  Os espazos 
estarán organizados de tal forma que en ningún momento teñamos problemas de 
aglomeracións ou falta de material. Devanditos espazos serán as zonas da aula na 
que se situarán os distintos recunchos e talleres. Estarán claramente diferenciados 
uns doutros, sinalizados con carteis, con debuxos e letra (maiúsculas) para que os 
pequenos identifíquenos con facilidade. 
 
Avaliación do proxecto. 
 
 Á hora de que  avaliar non nos  centraremos  só nos obxectivos formulados 
senón tamén en como se desenvolveu todo o proceso de investigación - aprendizaxe: 
se se axustaron os tempos deseñados para cada actividade, se os materiais foron os 
adecuados, se a motivación e implicación dos nenos e nenas e as familias mantívose 
ao longo de todo o proxecto... No como avaliar, deberase contar con diferentes 
recursos: diario de aula, traballos dos alumnos-as, gravacións de audio e vídeo, 
transcricións literais de conversacións, observación dos seus xogos... 
En todo momento e fases do proxecto  dispoñerase de: 

– Instrumento de rexistro durante todo o proceso (Diario de aula). 

– Un espazo onde se vaian acumulando os materiais elaborados: vídeos, libros, 
etc. 

– Utilizaranse  escalas de observación e en ocasións rúbricas de avaliación. 
 
 
OBRADOIROS 
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 Os obradoiros son unha forma de organización na que se destaca o traballo 
colectivo  e  dinamizado  por adultos  ou  polos alumnos  máis maiores. 
Periodicamente adícanse tempos na aula para a realización de talleres no que se van 
a poñer en práctica en diversas técnicas.  Algúns dos  obradoiros que se levaran a 
cabo na aula serán o obradoiro de cociña, obradorio de experimentos, de plástica, 
obradorio de movemento e psicomotricidade . Poderán realizarse outros obradoiros ao 
longo do curso, dependendo das distintas necesidades e intereses vaian xurdindo na 
aula. 
 
Obxectivos xerais dos talleres. 
 

• Aprender unha técnica determinada. 

• Interrelacionarse con todos os nenos. 

• Adquirir hábitos de respecto, limpeza e orde 

• Aproveitar e coñecer distintos materiais. 

• Comunicarse con nenos e adultos distintos. 

• Utilizar o resultado elaborado. 
 
 
 
 
O XADREZ 
 
Introducindo o xadrez na aula os nenos e nenas xogarán utilizando estratexias de 
nesinanza-aprendizaxe para o fomento da atención e a posta nen práctica de moitos 
valores, á vez que se estimulan o desenvolvemento intelectual, afectivo e lúdico. 
 
Os obxetivos serán os seguintes: 
 
Para 3 anos; Introducirse no xogo cun primeiro contacto coas pezas e o taboleiro. 
Nome das pezas, número de pezas para cada xogador e a súa colocación no 
taboleiro. 
 
Para 4 anos: Orientarse no taboleiro, movemento das pezas, conceptos espaciais e 
regras do xadrez. 
 
Para 5 anos: Coñecer o valor relativo das pezas e como gañar. 
 
O xadrez permite desenvolver as seguintes capacidades: análise e síntese, toma de 
decisións, atención, concentración e anticipación, ética, organización, creatividade e 
imaxinación, razoamento lóxico- matemático, control emocional, autoestima e 
responsabilidade. 
 
 
 
 
A ROBÓTICA 
 
Contaremos cun robot na aula, que contribuirá a mellorar a capacidade de atención e 
concentración, a estimular a capacidade de organización e comprensión, a mellorar a 
capacidade lóxica e de cálculo, a potenciar a autonomía e o interese pola  
experimentación e a aprendizaxe. 
 
 
 
 
6. OS CONTIDOS COMÚNS- TRANSVERSAIS 
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 O currículo oficial recoñece a importancia de promover o desenrolo de novas 
actitudes e valores. Por iso debe ser o suficientemente flexible para recoller as novas 
necesidades formativas e características dunha sociedade plural e en permanente 
cambio. Por ilo, contén un conxunto de ensinanzas que, integradas no propio programa 
das áreas, o atravesan e o impregnan. Dista forma e sen perxuicio do seu tratamento 
específico nalgunha das áreas da etapa, o fomento da expresión oral, as aproximacións 
á lectura e á escritura, as tecnoloxías da información e a comunicación e a educación en 
valores personais e sociais traballaranse en todas as áreas. Así pois, as ensinanzas 
transversais que se referían á educación en valores de carácter interpersonal-social 
(moral e cívica, paz e convivencia, ambiental, do consumidor, igualdad de oportunidades 
entre os sexos, sexual, salud e vial),  amplíanse relacionándoas coas necesidades que o 
contexto sociocultural demanda: valores personais (autoconcepto e autoestima) e outros 
de gran valor polo seu carácter funcional instrumental: a comprensión e expresión oral 
escrita, a comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e comunicación. 
 O presente documento mostra a integración das ensinanzas comúns- 
transversais nos obxectivos, nas competencias, e nos diferentes bloques de contidos e 
nos criterios de avaliación, pois a través da educación exercítanse os valores que fan 
posible a vida en sociedade, adquírense hábitos de convivencia democrática e de 
respecto, é dicir, prepárase os nenos e nenas para a participación responsable nas 
distintas actividades e instancias sociais. 

Un dos obxectivos básicos da ensinanza é o de formar conciencias críticas, 
persoas capaces de pensar por si mesmas, e esta tarefa, , debe comezar a levarse a 
cabo dende idades temperás, posto que sabemos que unha correcta actuación 
pedagóxica nestes niveis permitirá que os alumnos conten co fundamento principal 
para a súa posterior aprendizaxe e desenvolvemento funcional na sociedade. Para 
lograr o obxectivo citado, concédese grande importancia ás actividades grupais, ao 
traballo en equipo, a afectividade e o clima da aula, ao tratamento da educación 
emocional, a resolución pacífica de conflictos e á consecución de normas e de 
habilidades sociais 

En todo momento optarase por un modelo de ensinanza activa, considerando a 
aula como un foro de construción de coñecemento onde os alumnos e alumnas son 
protagonistas da súa aprendizaxe e o mestre ou mestra, o orientador ou orientadora, 
son meros guías nesta tarefa. 

Por outra parte, a formación integral do individuo leva implícita a formación en 
valores democráticos fundamentais como son o exercicio da liberdade, a tolerancia e a 
solidariedade. Deste xeito, a educación contribúe a avanzar na loita contra a 
desigualdade e a discriminación por razóns socioeconómicas, de raza, sexo ou 
relixión. Esta discriminación, xa sexa de orixe familiar ou social, véñase arrastrando 
tradicionalmente ou apareza recentemente como consecuencia dos cambios sociais, 
dificulta a convivencia pacífica nunha sociedade cada vez máis complexa. 

O avance dos medios de comunicación achegou fronteiras, a sociedade 
occidental do presente e do futuro é eminentemente multiétnica, a coexistencia nun 
mesmo contexto de persoas de diferentes razas e culturas é xa unha realidade para a 
que debemos prepara-los nosos alumnos e alumnas. 

 

 

7. OS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

  
 Para recoller datos podemos servirnos de diferentes técnicas de avaliación: 
 
 A observación de comportamentos. 
 Entrevistas. 
 Diálogos e cuestionarios orais. 
 Análise de expresións plásticas, dramáticas, musicais, orais, escritas. 
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 Os datos recóllense en diversos instrumentos para a avaliación. Son documentos 
de rexistro oficial: o expediente persoal que contén a ficha persoal do alumno, os boletíns  
de avaliación que proporciona o programa XADE, os  resumos de escolaridade, os  
informes anuais e o informe final de avaliación ( VER ANEXOS). 
 Entre os instrumentos de rexistro do profesor ou equipo que poden ser utilizados 
destacaremos os diarios de clase, os anecdotarios,  as escalas de valoración (para 
contidos e indicadores de desempeño de tipo actitudinal e procedemental) e listas de 
control (para contidos e indicadores de desempeño vinculados ao dominio 
conceptual).( VER ANEXOS). 
 
 

Documentos de rexistro oficial Expediente persoal. 

Boletíns de avaliación do Xade. 

Resumos de escolaridade. 

Informe anual de avaliación. 

Informe final de avaliación. 

 
 
 

Documentos de rexistro dos mestres. 

Anecdotarios. 

Diarios de clase. 

Escalas de observación. 

Listas de control 

Informe de observación do ciclo por 
competencias. 

 
 
 Por outra banda, as normas de avaliación en Educación Infantil establecen que os 
profesores avaliarán os procesos de ensino e a súa propia práctica docente en relación 
co logro dos obxectivos educativos do currículo. Esta avaliación terá tamén un carácter 
continuo e formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: 
 
 A organización da aula. 
 O aproveitamento dos recursos do centro. 
 A relación entre profesor e alumnos. 
 A relación familia-centro. 
 A relación entre profesores. 
 A convivencia entre alumnos. 

 
 As familias serán informadas da evolución dos seus fillos cos respectivos boletíns 
trimestrais nas datas sinaladas e a través das dos contactos informais diarios e as 
entrevistas que se realicen ao longo do curso. 
 
 
 
 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 
A L.O. 2/2006 de 3 de maio, de Educación (LOE),  establece que a intervención 

educativa debe contemplar como principio básico a diversidade do alumnado, 
adaptando as prácticas educativas ás características persoais, necesidades, intereses 
e estilo cognitivo dos nenos e nenas. A Orde do 22 de xullo de 1997 recórdanos que a 
atención á diversidade afecta ao conxunto do alumnado e non soamente a alumnos 
con necesidades específicas de apoio educativo, e debe estar presente en todas e 
cada unha das variables que figuran na programación. 

Por iso empregaremos unha serie de estratexias que permiten levar a cabo a 
nosa labor, respetando as peculiaridades de cada un dos  alumnos/as, e que se citan a 



70 

continuación, sen esquecer que os seus intereses, motivacións e necesidades son 
diferentes.   

A 
T 
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N 
C 
I 
Ó 
N 
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A 
U 
L 
A 

 

 
 
 

Realizando agrupamentos 
fléxibles. 

 
Diversidade Metodolóxica. 

 
Fomentando a interacción 

cos iguais. 
  
 
 
 

 
TAREFAS GRUPAIS: 
- RECANTOS 
-TRABALLO EN PEQUENOS GRUPOS. 

PROXECTOS 

OBRADOIROS 

ASEMBLEAS. 

PARELLAS DE AXUDA 

TRABALLO INDIVIDUAL 

 
 

 
Organización flexible do 

tempo. 
 
 

Establecendo tempo para actividades grupais e 
individuais, libres e dirixidas. 
 

Axustando e dándo o tempo necesario a cada 
neno para realizar as tarefas. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fomentando a autonomía 
e a responsabilidade dos 

nenos/as. 
 

Desenvolvendo hábitos de hixiene, vestido, 
comida e orden. 

Desenvolvendo hábitos de conduta ( saúdo, 
agradecemento...) e habilidades sociais. 

Traballando a educación emocional na aula. 

Establecendo unhas normas e límites claros, así 
como as consecuencias dos comportamentos. 

Reforzando os seus logros e esforzos. Farémolo 
con agasallos de adhesivos, agasallos de cartóns, 
palabras positivas escritas.. 

Ofrecerlles alternativas nas súas eleccións, o que 
incentiva a toma de decisións e a aceptación das 
consecuencias dos seus actos. 

Fomentando a resolución pacífica dos conflictos, 
a través do diálogo,  presentándolles pautas a 
seguir e  estratexias de negociación. 

 

 
 
. Fomentar a interacción cos iguais: Cos máis pequenos, a interacción con outros 
iguais posibilita iniciar a aprendizaxe para a vida en sociedade (cooperación, condutas 
prosociales, resolución de conflitos, facerse valer e entender,...). Esto faise a través de 
distintas actividades en gran grupo (asemblea ou xogos dirixidos ou espontáneos) , 
pequeno grupo ( distintas tarefas grupais que emanan das distintas propostas da aula 
e o traballo por recantos), e a parella de “axuda”. 

- Parella de “axuda”: Entre os pequenos xorden espontaneamente accións de axuda 
en relación a outros compañeiros, como ensinar a facer un crebacabezas, ir buscar ao 
compañeiro que se  despistou, axudarlle a poñerse o abrigo,...Así os alumnos de 
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forma continua e natural, aprenden uns doutros durante o xogo e conversacións 
informais. Estas accións de axuda dos pequenos cos compañeiros son recollidas e 
potenciadas polo profesorado, pois trátase de desenvolver actitudes de cooperación 
entre os pequenos. No ámbito dos cargos na aula, por exemplo, limpeza, distribuír 
material, recoller a clase, ordenar o material, realizar encargos..., a responsabilidade 
debe ser asumida por unha parella; esto conleva que os dous responsables do cargo 
deben regular as súas accións e coñecementos. Cada cargo deberá ser definido de 
modo que todos poidan colaborar dentro das súas posibilidades sen que se produzan 
desfasamentos. 

Tarefas grupais: Son unha maneira de enriquecer as posibilidades intelectuais e 
afectivas do grupo e dos seus compoñentes. Cos agrupamentos pretendemos crear a 
conciencia de que o coñecemento se constrúe entre todos, recoñecendo as 
necesidades de cada un, e permitindo que cada un progrese en función das súas 
capacidades e en función tamén das posibilidades que lle procuren as relacións cos 
seus compañeiros e demais persoas da súa contorna. Unha das vantaxes das tarefas 
grupais é que os alumnos con dificultades poden resolver algunhas delas coa axuda 
dos seus compañeiros sen que necesariamente teña que intervir o mestre. Esto 
contribúe a fomentar a súa autonomía e a desenvolver actitudes de cooperación, así 
como a valorar o traballo en equipo como un medio para lograr resultados máis 
completos e elaborados que os que se conseguen individualmente. 

O traballo por recunchos: permite realizar actividades adaptadas ás características 
de todos os nenos do grupo-clase. Significa que cada neno irá avanzando segundo as 
súas propias capacidades, á vez que posibilita ao docente observar o avance no 
proceso de aprendizaxe de cada neno, escoitar e atender as necesidades dos nenos 
en diversas situacións de aprendizaxe. 
  
 Dentro deste ciclo temos que salientar a atención específica que un alumno 
da mesma está a recibir, tanto pola mestra especialista de Audición e Linguaxe como 
polo mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica. Este alumno de 3 anos que se 
incorporou este curso ao centro presenta un retraso global do desenvolvemento, un 
trastorno neurolóxico que segundo o DMS presentan aqueles nenos que posúen un 
desenvolvemento máis lento que os demáis nenos da mesma idade en diferentes 
ámbitos. Cabe destacar, deste xeito, que este caso vai acompañado dun retraso na 
adquisición da linguaxe ( non se comunica verbalmente), e non acostuma relacionarse 
cos demais nenos/as. Tamén é destacable que na entrevista inicial a nai informou de 
que non é capaz de consumir alimentos sóldiso e tampouco controla esfínteres. 
 
 Asemade e dentro da mesma liña, a razón dunha sesión semanal, desde o 
presente curso levarase a cabo un programa de estimulación da linguaxe oral 
(P.E.L.O.), por parte do profesorado especialista anteriormente citado, e que ten como 
principal finalidade conseguir un maior dominio da competencia lingüística nas súas 
tres grandes dimensións dentro da etapa, é dicir, forma, contido e uso.   Preténdese 
sobre todo, cunha metodoloxía participativa e lúdica, favorecer a espontaneidade da 
linguaxe, a participación en grupo con finalidade comunicativa e o xogo como 
ferramenta de acceso á linguaxe. 
 En definitiva, en calquera das intervencións que se prantexan dentro da aula, 
preténdese que na medida do posible, todo o alumnado teña a oportunidade de intervir 
con aportacións persoais, participar dentro do grupo, expresar sentimentos e opinións, 
respectar quendas de fala e por suposto, promover a  escoita activa dentro do grupo. 

 
  
 
 
 
 
9. OS MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
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 O noso CEIP Cabada Vázquez de Codeseda, está dotado de diversos 
materiais e recursos, entre os que se poden destacar: 
 
Material funxible: Papeis, ceras, lápices, gomas, pinturas variadas... 
 
Material non funxible: Contos, crebacabezas, ensartables, xogos de lóxica-
matemática, construcións, material de xogo simbólico, de psicomotricidade (aros, 
plumas, colchonetas...), material de lecto-escritura, ... 
 
Material audiovisual: Todas as aulas contan con 1 ordenador, conexión a internet, 
radio-cd, CDs de música, programas informáticos educativos... Ademáis na aula de 
informática e a bibilioteca cóntase cunha Pizarra Dixital, impresora e varios 
ordenadores. 
 
Material de refugallo como caixas de cartón, revistas, xornais, envases varios... 
 
Materiais de elaboración propia como actividades impresas elaboradas para o traballo 
por proxectos, Udis, carteis, murais, actividades da PDI, ... 
 

Nas aulas Educación Infantil o traballo basearase no desenvolvemento de 
UDIS ( Unidades didácticas integradas) que se levarán a cabo algunhas ao longo do 
ano, como a da “En feminino" e “As estacións” , proxectos de traballo e nunha 
proposta didáctica pensada en torno ao desenvolvemento das competencias básicas, 
“O planeta das palabras”, ten unha estructura xeral que pode simplificarse nas 
seguintes fases: 
 
1.- Preguntas e diálogo arredor dunha serie de indicadores que foron elexidos 
conforme a 2 criterios: a letra pola que empezan e os indicadores de investigación que 
se repiten en todas as propostas. 
2.- Elección de indicadores obxecto de investigación e profundización, posibilidad de 
cambiar indicadores. Plantexamento de metas e obxectivos. Diseño do recanto propio 
da unidade de traballo. 
3.- Reparto de tarefas e organización do traballo, tendo en conta os parámetros 
temporais do día, da semana e do mes. Definición de criterios de avaliación por parte 
do alumnado e do profesorado. 
4.- Desenvolvemento de actividades investigativas propias da proposta didáctica e dos 
indicadores elexidos. 
5.- Reflexión conxunta do traballo realizado e dos aprendizaxes elaborados e dos que 
quedan por elaborar. Análisis das competencias entrenadas. 
 
 

10. AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

  

As actividades programadas para o curso 2017-2018  son as seguintes: 

 

• Actividades relacionadas co proxecto anual do centro “Coidando o noso 
patrimonio” no que investigaremos sobre as lendas do lugar, pontes, 
petroglifos, cruceiros, etc. 

• Saidas de carácter didáctico cultural. 

• etc. 
 
Primeiro trimestre: 

 Celebración do Magosto e do Samaín (Concurso de cabazas decoradas, 
decoración do centro, degustación de castañas,...) 

 Celebración do Día das Bibliotecas. 
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 Celebración do "Dia internacional da non violencia de xénero" (exposición no 
centro de traballos realizados polos alumnos) 

 Exposicións no centro de murais /traballos/ materiais relacionados co tema 
anual do centro. 

 Celebración do Día da declaración dos Dereitos Humanos. 
 Festival de Nadal . 

Segundo trimestre: 
 Celebración do "Día escolar da non Violencia e a Paz" (eleboración dun murais 

e diversos traballos, entre todos os nenos do centro. Posibles bailes ou 
actuacións musicais ) 

 Celebración do Entroido: todos os alumnos do centro disfrazaranse dun 
elemento relacionado co proxecto anual "Coidando o noso patrimonio" e 
realizarase (se o tempo o permite ) un pasarrúas polo pobo. 

 Celebración do Día de Rosalía. (Actividade pendente de concretar). 
 Celebración do "Día internacional da muller traballadora".(Actividade pendente 

de concretar). 
Terceiro trimestre: 

• Celebración do "Día internacional do libro infantil e xuvenil". (Actividade 
pendente de concretar). 

• En abril celebraremos a Semana do Libro. (Actividade pendente de concretar). 

• Semana da prensa. Cada titor desenvolverá actividades relacionadas cos 
xornais. 

• Semana da prensa.(Actividade pendente de concretar). 

• Día da Mundial da Saúde (Actividade pendente de concretar). 

• Dia Mundial do Medio Ambiente. 

 
 
 
11. CONCRECIÓN  DOS CRITERIOS MÍNIMOS PARA A PROMOCIÓN DO CICLO     
DE INFANTIL AO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 
-  Recoñece e nomea distintas partes do corpo: cabeza, cara (elementos da cara), pelo, 

tronco e extremidades situándoas espacialmente no seu propio corpo e no dos 
demais. 

-  Coñece as principais articulacións do corpo e algúns órganos. 
-  Recoñece nas persoas o paso do tempo: bebé, neno, adulto, ancián. 
-  Identifica os sentidos e as sensacións asociadas a eles. 
-  Mostra iniciativa e autonomía na realización das tarefas cotiás. 
-  Mostra interese e gusto pola realización de traballos ben feitos. 
-  Mostra interese por explorar as posibilidades motrices do corpo. 
-  Expresa e comunica os seus sentimentos e emocións. 
-  É capaz de solicitar axuda cando o necesita. 
-  Manifesta un crecente dominio corporal na realización de ritmos. 
- Mostra un progresivo control do equilibrio e da coordinación de movementos rápidos e 

lentos. 
- Utiliza adecuadamente os espazos, elementos e obxectos da clase e o patio, 

mostrando actitudes de respecto e coidado cara aos obxectos propios e alleos. 
-  Axuda e colabora nas tarefas de recollida do material de xogo e traballo. 
-  Colabora nas tarefas de grupo. 
-  Respecta as normas establecidas. 
-  Mostra capacidade de resolución de problemas. 
-  Respecta a fila e espera a súa quenda en orde e con tranquilidade. 
- Comprende e mostra interese por seguir as normas que rexen o intercambio 

lingüístico: respectar a quenda de palabra, escoitar con atención. 
- É capaz de relaxarse nas situacións nas que se require. 

 
Coñecemento do contorno 
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-  Recoñece e nomea os membros da súa familia. 
-  Recoñece e nomea as distintas dependencias da casa, sabe a súa utilidade. 
- Identifica e coñece as persoas que traballan no colexio: a súa actividade e funcións. 
- Mostra interese e coñecemento polo medio natural: identifica os animais e plantas do 

contorno. 
- Identifica as catro estacións e algúns dos cambios que se producen na natureza en 

cada unha delas. 
-  Mostra curiosidade e coñecementos sobre os seres vivos do contorno próximo e de 

lugares afastados. 
-  Mostra interese por explorar e coñecer a localidade na que vive. 
-  Identifica algunhas profesións e explica en que consiste o traballo. 
-  Recoñece distintos medios de transporte. 
-  Recoñece trazos culturais propios. 
-  Interésase por coñecer outras culturas. 
-  Explora e identifica obxectos habituais pola súa cor, forma e tamaño. 
-  Compara e agrupa os obxectos e coleccións atendendo a distintos atributos. 
- Identifica as figuras xeométricas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo, rombo. 
-  Identifica algúns corpos xeométricos: esfera, cubo,  cono, cilindro. 
- Identifica os tamaños grande-mediano-pequeno, longo-curto, alto-baixo, gordo-

delgado e establece relacións de comparación. 
- Explora os obxectos e identifica neles as propiedades: liso-engurrado ou rugoso, seco-

mollado, aberto-cerrado, doce-salgado, brando-duro. 
- Manexa nocións básicas espaciais: dentro-fóra, máis cerca-máis lonxe, encima-

debaixo, a un lado, a outro lado, ao lado de, ao redor, cerca-lonxe, xuntos-separados, 
arriba-abaixo, diante-detrás, de fronte-de lado-de costas, a un lado e a outro. 

-  Identifica a medida temporal antes-despois, día-noite. 
-  Manexa a linguaxe matemática: ninguén, ningún, hai, non hai. 
-  Identifica a medida de capacidade cheo-baleiro. 
-  Recoñece unidades de medida: pés, palmos, metro. 
-  Identifica e traza os números do 0 ao 10: cantidade, grafía. 
-  Iníciase no cálculo mental. 
-  Realiza sumas e restas. 

 
Linguaxes: comunicación e representación 

. 
-  Identifica e xoga cos sons corporais. 
-  Realiza  grafismos de escritura. 
-  Le e constrúe frases con apoio de pictogramas. 
-  Utiliza a lingua oral para relacionarse cos demais. 
-  Goza no seu acercamento ao texto escrito: rimas e versos. 
-  Progresa no seu coñecemento do texto escrito (fonemas e palabras). 
-  Escoita e comprende contos, poesías, rimas e adiviñas das distintas unidades de 

traballo. 
-  Desenvolve a súa competencia lectora. 
-  Participa de forma activa e goza na interpretación de cancións. 
- Participa de forma activa e goza no xogo simbólico e en actividades de representación 

e dramatización. 
-  Mostra interese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 
-  Recoñece e interpreta ritmos cos sons corporais. 
-  Identifica ruído-silencio. 
- Identifica os obxectos que soan e os que non soan. Recoñece os sons do contorno 

social: sons agradables e sons desagradables. 
-  Discrimina os contrastes básicos: forte-suave, longo-curto, agudo-grave. 
-  Identifica os sons ascendentes e os descendentes. 

 
 
 
 
12. AS ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR 
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Este curso 2017-2018 seguiremos co Proxecto Meiga para acadar unha mellora 

organizativa e de consecución de fondos en colaboración co CFR, seguiremos tamén 
desenvolvendo as actividades previstas no proxecto lector, adicándolle dúas sesións 
semanais ao grupo de Educación Infantil, unha para cada ciclo de educación primaria, unha 
para a dinamización da biblioteca, e dous recreos adicados a préstamo de libros. 
 

En Educación Infantil o obxectivo é fomentar o gusto pola lectura facendo da mesma 
unha rutina diaria na que atopen entretemento e pracer, conquerindo a imprescindible 
colaboración dos pais e nais. 
Como accións máis importantes nesta etapa: 
- Reunión de principio de curso cos/coas pais/nais, falándolle da importancia da lectura 
e a necesidade da implicación deles para crearlles afección. 
- Os nenos levarán un libro para ler na casa. 
- Na biblioteca levarase un  rexistro no que figura o día de entrega, o título e a data de 
devolución. 
 O contacto directo dos nenos/as cos libros a través dos contos, pequenos textos 
(refráns, adiviñas, cancións...) 
 
 
 
 
 
13. AS ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS 
 

 Hoxe en  día o emprego do ordenador é  practicamente imprescindible no noso 
entorno.  Pero non só é unha ferramenta de traballo, tamén é un poderoso medio de 
comunicación e un instrumento de ocio. Por iso contamos nas aulas cun ordenador, que se 
utiliza para diversas actividades, empezando primeiro mediante o emprego do rato (mouse) e 
unha vez que esta habilidade está adquirida, introdumos o teclado, o uso da impresora e a 
cámara díxital. Para traballar diversos contidos e habilidades usaremos diversos programas e 
Cds multimedia como:  “Pipo”, “Papapapú” e Edelvives 3, 4 e 5 anos. 

Algúns dos contidos que se traballan a través das Tics son: 

 

3 anos: 

• Movemento co rato, sinalar co rato, facer clic co rato, facer clic e arrastrar. 

• As cores. /  Algúns conceptos espaciais. 

• Sons e instrumentos musicais. 

• Números 1, 2 e 3 e os conceptos correspondentes a estas cantidades. 

• Cuantificadores e nocións básicas de medida. 

• Parellas escondidas. 

• Educación do trazo e direccionalidade./ Introdución ás primeiras vogais. 

• Descubrimento do medio: estacións, paisaxes, animais, tendas, medios de transporte… 

• Figuras: círculo, cadrado e triángulo. 
 

4 anos: 

• Grafomotricidade a través do trazo e a direccionalidade. 

• Cores: verde, laranxa, morado, rosa, branco, negro, gris e marrón. 

• Algunhas nocións espaciais./ Discriminación sensorial. 

• Series de razoamento lóxico. 

• Serie numérica: do 1 ó 6 e os seus correspondentes conceptos de cantidade. 

• Algúns cuantificadores e nocións básicas de medida. 
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• Iniciación á lectoescritura a través dun xogo de vogais que consiste no recoñecemento das 
distintas vogais dentro de debuxos e palabras que as conteñen. 

• Figuras: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo e rombo. 
 

5 anos: 

• Grafomotricidade a través da realización dos distintos trazos e xogos de labirintos. 

• Cores: tons dalgunha delas, azul claro, azul escuro, amarelo claro e escuro e reforzaranse 
o resto de cores primarias e as súas combinacións. 

• Algúns conceptos espaciais./ Educación musical./ Razoamento lóxico. 

• Representación numérica; practicarán a través das actividades de aprendizaxe dos 
números do 1 ó 9 e do 0 e a súa asociación coas cantidades correspondentes. 

• Algúns cuantificadores e nocións básicas de medida. 

• Algunhas propiedades dos obxectos./ Composición de quebracabezas. 

 

14. CONTRIBUCIÓNS DO CICLO AO PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
 Tendo en conta que nesta etapa educativa se sentan as bases para o 
desenvolvemento persoal e social dos nenos,  consideramos fundamentais para 
axudarlles a resolver conflictos e a comportarse,  os seguintes aspectos: 
 
Autonomía: Fomentar a autonomía nas distintas actividades cotiás e a adaptación das 
normas de convivencia tanto no ámbito escolar como familiar. 
 
Educación emocional: Na aula débese crear un clima cálido no que o neno/a se sinta 
seguro, e no que estableza relacións afectivas positivas, tanto para que as relacións 
sexan efectivas coma para mellorar a atención e motivación. Traballaranse a 
identificación e expresión das distintas emocións e o control de impulsos. 
 
A relación cos demáis: A través da relación cos demáis nenos e adultos, os nenos e 
nenas desenvolverán a súa empatía e poderán ir considerando o punto de vista dos 
demáis. O respeto a diversidade, ao diferente, a aceptación dos demáis deben ser 
actitudes que os adultos deben amosar para que os pequenos poidan incorporalas. 
Para relacionarnos plenamente existen unha serie de normas de convivencia  que se 
deben respetar, e para iso incidiremos nos seguintes aspectos. 
 

– Ensinarlles a compartir e a relacionarse cos demaís. 

– Ser autónomo nas tarefas de hixiene persoal. 

– Ter hábitos e rutinas diarias adquiridas. 

– Que sepan agradecer e pedir. 

– O respeto a todas as persoas independientemente da súa raza, cultura ou 

relixión. 

– Ter xenerosidad e humildade. 

– Actitudes de limpeza , orden e cuidado dos espazos do colexio e naturais. 

– Escoitar e atender. 

– Manifestar sentimentos e emocións. 

– Ter unha alimentación axeitada. 

– Recoñecer cando se actúa erroneamente. 

– Recoñecer cando se actuou de forma non axeitada. 
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– Manter a calma ante un problema. 

– Buscar solucións ante os conflictos na aula. 

   
Ante os conflictos, teremos en conta dúas clases de actuacións: 
 

– Actuacións preventivas. 

– Resolución de conflictos. 
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Xerar un ambiente seguro, confortable e afectivo con normas claras 
e precisas coñecidas por todos. 

Usar o reforzo positivo: alabanzas, sorrisos... 

Ofrecer un modelo axeitado: os mestres/as débemos comportanos 
habilidosamente e resolver conflictos a través do diálogo, saber 
conversar, amosarnos receptivos, defender os nosos dereitos sen 
ofender os outros, expresar axeitadamente as emocións... 

Evitar críticas e comparacións. 

Desenvolver actividades de cohesión grupal, cooperación e axuda a 
través de actividades cooperativas, grupais e fomentando a 
afectividade con actividades como “os abrazos de amigo” que se 
fan diariamente ao final da xornada escolar. 

Fomentar habilidades sociáis a través das rutinas, xogos e 
dramatizacións... 

Potenciar o coñecemento de sí mesmo e dos outros. 

Potenciar a comunicación, a empatía positiva e o diálogo. 

Informas ás familias, das pautas de actuación na aula, para actuar 
en consonancia. Esto fárase na reunión inicial de curso e ao longo 
do mesmo. 
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Ignorar condutas inadecuadas e reestructurar o entorno. 

Usar o xogo cooperativo e técnicas de dinámica de grupo. 

Dirixir conductas dos nenos e nenas e axudalos a negociar. 

Ofrecer opcións. 

Sancións e disciplinas como medidas excepcionais e non 
sistemáticas: deben ser dialogadas previamente, para axudarlles a 
comprender e asumir as consecuencias dos seus actos. 
Basearanse en reparar o daño causado ou compensar á persoa 
danada. Entre as consecuencias que se utilizan na aula para a 
modificación da conductas destacan: 
1. Tempo fóra: Sacar ao neno da situación na que atopa cando 
realiza a conduta que queremos suprimir. O levamos ao recanto da 
paz e tranquilidade. 
2. Cambio de contexto: cambiase a ubicación do alumn@ ata que 
finaliza a conducta a suprimir. Sentámolo ao noso lado, cambiamos 
de compañeiros... 
3. Pérdida de reforzador positivo: quitar, como consecuencia da 
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conducta, algo que lle gusta, como por exemplo non usar o recanto 
de xogos ou limitar o tempo no mesmo. 
4. Sobrecorreción: Correxir os defectos da conducta inapropiada. 
Por exemplo, se un neno tira a comida da mesa pediráselle que a 
limpe. 

Regulación de conflictos. E un proceso que consta de 5 partes: 
1. Parar e calmarse (relaxación e tempo fora). 
2. Identificar o problema. Formulamos preguntas: Que pasou? Por 
que?, que pasou antes?, quen 
3. Xerar solucións: que podemos facer? 
4. Avaliar solucións: que decidimos? 
5. Plantexar a posta en práctica: como se vai facer? 
 

 
 Nas nosas aulas elaboramos actividades que axudan a resolver conflictos de 
forma pacífica, entre que están as seguintes: 
 
OS ABRAZOS DE OSO: Diariamente ao rematar a xornada, o encargado/a do día dan 
un abrazo aos compañeiros. Esta actividade serve para reforzar lazos afectivos e 
axuda à expresión dos sentimentos a través de actos de cariño. 
 
OS PREMIOS: Utilizanse gabanzas positivas resaltando as conductas positivas do tipo 
“ tes que estar orgulloso do teu comportamento”, “ o teu esforzo valeu a pena”, e 
premios como pegatinas, regalos de tarxetas, e palabras positivas escritas. 
 
 

15. MODIFICACIÓNS PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO ANTERIOR. 

  

 De cara ao curso os membros deste ciclo docente continuaremos traballando nas 
propostas do curso anterior, pois aínda que curso a curso se logran facer modificacións e 
melloras, todos os puntos que a continuación se citan seguen a ser a nosa tarefa principal 
para mellorar a nosa práctica educativa: 

- Mellorar na nosa tarefa de planificación, facendo unhas programacións máis realistas, cuns 
obxectivos, contidos e tarefas que permitan unha avaliación máis analítica, con tempos para 
a observacións e o análise do traballo, conduta, necesidades e intereses dos nosos alumnos 
e alumnas. 

- Neste mesmo senso, realizar a nosa formación no centro, a través do seminario de traballo 
do P.F.P.P. 

- Mellorar na experiencia do traballo por proxectos e na nosa labor de traballo en equipo. 

- Realizar máis e mellores propostas de actuacións conxuntas coas nais e pais dos nosos 
alumnos e alumnas, coa finalidade de mellorar esta tarefa conxunta que é a educación dos 
nenos e nenas, e de enriquecer mutuamente a nosa labor.
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16.AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN. 

ADECUACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 
 

RESULTADOS 

PROPOSTAS DE MELLORA 

 
Preparación das 

actividades e materiais 
didácticos. 

Hai coherencia entre a programación e o desenvolvemento das actividades.  

O desenvolvemento da clase adecúase ás características do grupo.  

O desenvolvemento das actividades adecúanse ás características do grupo.  

 
Utilización dunha 

metodoloxía adecuada. 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. 
Considérase a interdisiciplinariedade ( en actividades, tratamento de contidos, 
etc.) 

 

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das capacidades do 
alumno. 

 

Regulación da práctica 
docente. 

Grao de seguimento dos alumnos.  

Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes.  

Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.  

Avaliación das 
aprendizaxes e 

información que deles se 
lles da aos alumnos e ás 

familias. 

Os criterios para unha avaliación positiva están vinculados aos obxectivos e 
aos contidos. 

 

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas variables da 
aprendizaxe. 

 

Os criterios de avaliación deronse a coñecer ás familias.  

Os criterios de avaliación están axustados á tipoloxía de actividades 
planificadas. 

 

Utilización de medidas 
para a atención á 

diversidade. 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades de 
aprendizaxe. 

 

As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.  

Aplicáronse medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente 
atendendo aos informes psicopedagóxicos. 
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17. ANEXOS. 
 

Lista de Control                                                                           5º de Educación Infantil                                                   1ª T. 

Alumno/a: SI NON AS VECES 

Sabe describir algún atributo dun obxecto: Cor    

Sabe describir algún atributo dun obxecto: Forma    

Pode facer comparacións a partir de semellanzas.    

Clasifica os obxectos atendendo á posesión dalgún atributo: Forma    

Clasifica os obxectos atendendo á posesión dalgún atributo: Tamaño    

Clasifica os obxectos atendendo á posesión dalgún atributo: Cor    

Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado.    

Emprega a acción de contar para obter un dato numérico.    

Coloca os obxectos e localízaos empregando as nocións: diante- 
detrás. 

   

Coloca os obxectos e localízaos empregando as nocións: preto-lonxe.    

Mantén o equilibrio estático: sobre un pé, nas puntas,...    

Mide obxectos e ordénaos: máis grande que, máis pequeno que.    

Recoñece aspectos xeométricos: liña, punto.    

Remata as tarefas e actividades que empeza.    

Ao rematar unha acividade individual, ordena o material.    

Coordina as súas accións coas das demais nenas e nenos.    

Solicita que lle lean para obter información.    

É quen de prender e apagar o ordenador.    

Identifica normas básicas para a conservación do contorno.    

Identifica algunhas manifestacións culturais próximas.    
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Escala de Observación                                                                   5º de Educación Infantil                                                   2º T. 

Alumno/a: Sempr
e 

Case 
sempre 

As 
veces 

Nunca 

Gústalle participar nos proxectos e pequenas investigacións 
que se fan na aula. 

    

Colabora co resto de compañeiros e compañeiras na vida da 
aula. 

    

Amósase conciliador cando xorde un conflicto.     

Acepta e respecta as normas de funcionamento da aula.     

Adapta o seu comportamento ás regras dos diferentes 
contextos. 

    

Asume as responsabilidades que lle son asignadas.     

Maniféstase colaborador/a, coidadoso/a e sensiblenas 
relacións que establece. 

    

Ten iniciativa e intenta executala.     

Ten confianza nas súas posibilidades nas tarefas habituais.     

Intégrase en xogos de grupo.     

Acepta as regras dos xogos.     

Respecta aos compañeiros e compañeiras e persoas adultas.     

Participa e colabora nas actividades de grupo.     

Acepta ter que esperar a súa quenda.     

Pide perdón cando molesta ou cando lle fai dano a unha 
compañeira ou compañeiro. 

    

Acepta os seus erros e procura mellorar a súa actuación.     

Amósase ordenado nas súas tarefas.     

Ten interese por probar novos alimentos.     

Ten interese por manter un aspecto limpo e aseado/a     

Respecta as normas da biblioteca da aula.     

Valora e respecta as produccións dos compañeiros e 
compañeiras. 

    

Valora as diferentes obras plásticas presentes na aula e no 
contorno, museos e exposicións 

    

Mostra unha actitude de atención e relaxación diante da escoita de 
distintas obras musicais populares, clásicas e contemporáneas. 
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INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN PARA O CICLO DE INFANTIL. 

 
 

DIMENSIÓN LINGÜÍSTICA 

Comunícase cos demais dunha maneira marcadamente verbal.  

Escribe mellor que a media  

Utiliza bo vocabulario para a súa idade  

Adoita crear e/ou relatar contos, bromas ou chistes  

  Goza ao escoitar historias, libros, gravados, etc  

Ten facilidade para lembrar os nomes, lugares e datas  

Demostra interese nas rimas, retruécanos e trabalinguas  

Agrádalle ler contos  

As súas producións escritas son as esperadas para a súa idade  

Ten facilidade para as linguas estranxeiras  

  Comprende e goza os xogos de palabras  

Mostra boa fluidez verbal  

NATURAL  

É sensible coas criaturas do mundo natural  

Entende diferentes especies e clasificacións na contorna natural.  

Pode recoñecer patróns na natureza  

Gústalle clasificar ou coleccionar obxectos  

Recoñece e clasifica diferentes especies  

Goza e interésase pola natureza  

ESPACIAL E VISUAL  

Realiza garabatos nos seus libros e outros materiais de traballo.  

Comunica imaxes visuais nítidas  

Realiza creacións tridimensionales avanzadas para a súa idade  

Ten facilidade para a lectura de mapas, gráficos e diagramas  

Agrádalle resolver actividades visuais(crebacabezas, labirintos)  

  Adoita fantasear máis que os seus compañeiros  

  Gústalle realizar actividades de arte  

Goza vendo películas, diapositivas e outras presentacións visuais  

Debuxa figuras avanzadas para a súa idade  

INTERPERSONAL  

Os seus compañeiros buscan estar con el/ela  

Gústalle falar cos seus compañeiros  

É empático-a e/ou se interesa polos demais  

Posúe dous ou mais bos amigos  
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É capaz de aconsellar aos seus compañeiros-as que teñen 

problemas  

 Goza xogando con outros nenos-as  

  Demostra ser un líder por natureza  

  Demostra ter bo sentido común  

  Forma parte dun grupo social regular)  

LÓXICA MATEMÁTICA  

É capaz de recoñecer e comprender causa e efecto con relación á 

súa idade 
 

Cuéstionase o funcionamento das cousas  

É o seu nivel de pensamento mais abstracto e conceptual que os 

seus compañeiros 
 

Resolve problemas de aritmética mentalmente con rapidez  

Mostra nos seus experimentos procesos de pensamento cognitivo 

de orde superior 
 

Goza das sesións de matemática  

Gústanlle os xogos de mesa  

Agrádalle jerarquizar e clasificar as cousas  

Atopa pracer resolvendo xogos de matemática na computadora  

É capaz de resolver xogos que requiren da lóxica  

INTRAPERSOAL  

Parece ter alta auto-estima  

Parece ter un gran sentido de independencia ou vontade forte  

Utiliza os seus erros e logros da vida para aprender deles  

Posúe un concepto practico das súas habilidades e debilidades  

É capaz de expresar os seus sentimentos acertadamente  

Ten un bo desempeño cando traballa ou ou xoga só  

Gústalle máis traballar só que en grupo  

Leva un compás totalmente diferente en canto ao seu estilo de vida 

e aprendizaxe 
 

Posúe un bo sentido de auto dirección  

Mostra bo autocontrol emocional  

Demostra boa resistencia á frustración  

Mantén un bo estado de animo  

Sabe modular as súas emocións  

Sabe modular a expresión das emocións  

CINÉTICO-CORPORAL-FÍSICA  

Exprésase de forma dramática.  

Atopa pracer ao realizar experiencias táctiles (plastilina, obxectos, 

etc..)  
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Sobresae en practícaa dun ou mais deportes  

Comunica sensacións físicas diferentes mentres pensa ou traballa  

Adoita moverse, estar inquieto, ao estar sentado por longo tempo  

Demostra destreza en actividades que requiren de coordinación 

motora sutil  

Atopa pracer ao desarmar e volver armar as cousas  

É bo imitando os movementos típicos e xestos doutras persoas  

Adoita tocar as cousas coas mans apenas a ve 

 
 

MUSICAL  

Adoita cantar cancións que non foron aprendidas en clase  

Identifica a música desentonada ou que soa mal  

Goza ao escoitar música  

Ten boa voz para cantar  

Ten boa memoria para as melodías das cancións  

Demostra sensibilidade ante os ruídos do ambiente  

Tamborilea rítmicamente sobre a mesa ou escritorio mentres está a 

traballar  

Posúe algún instrumento musical que saiba tocar  

Canta sen darse conta  

Fala ou  movese rítmicamente  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


