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1.

A QUÉN VAI DIRIXIDA?

1.1 INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN
Esta programación supón a nivel lexislativo o terceiro nivel de concreción curricular e toma
como referencia o Decreto 330/209 do 4 de xuño polo que se establece o currículo da
Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia
O segundo ciclo de educación infantil constitúe unha etapa escolar non obrigatoria que acolle
nenos e nenas entre os 3 e 5 anos.
Nesta etapa preténdese, por unha banda, favorecer a integración no proceso educativo escolar
e, por outra, compensar algunhas desigualdades que presentan determinados nenos, froito de
carencias madurativas, educativas ou peculiaridades psicolóxicas e sociolóxicas. Procuramos
que fagan uso da linguaxe, descubran as características físicas e sociais do medio no que viven,
adquiran unha imaxe de sí mesmos positiva e equilibrada, e adquiran os hábitos básicos de
comportamento que lles permita unha elemental autonomía persoal.
Debemos ter en conta os rasgos educativos propios dos/as nenos/as desta idade e as súas
expectativas sociais. Así pois é importante nesta etapa conducir os procesos educativos a través
da experiencia persoal dos nenos e nenas ás actividades, ao xogo e á aprendizaxe por
descubrimento. Un enfoque globalizador e personalizado é o máis indicado e favorece as
aprendizaxes significativas.
O educador debe ter presente en todo momento a heteroxeneidade do grupo, o que leva a
aceptar a diversidade do alumnado adaptando o currículo e propoñendo as actividades de
forma aberta e flexible.
Como se contempla no regulamento do funcionamento dos colexios, sempre que a
dispoñibilidade horaria do profesorado e maila organización do centro o permitan, os grupos
poderanse desdobrar para a realización de determinadas actividades. De maneira especial
debe prestarse atención á flexibilidade que permita a aplicación de adaptacións curriculares co
alumnado que teña necesidades educativas especiais.
O centro onde se vai a desenvolver esta programación é o CEIP Cabanas-Salcedo, o cal ten
xornada continua. Este centro está situado nun contexto semiurbano da cidade de
Pontevedra, e conta con 11 unidades, 3 de Educación Infantil e 8 de Primaria. No que
respecta á lingua que utiliza a comunidade educativa para comunicarse predomina o uso do
castelán, polo que esta será a lingua vehicular que utilizaremos na aula, aínda que se
potenciará o uso do galego segundo o disposto no Decrero 79/2010, de 20 de maio, para o
plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. A actividade económica que predomina
na zona é o sector servizos e as familias que conforman a comunidade educativa teñen unha
procedencia social heteroxénea.

Este centro conta coas instalacións e recursos propios dun CEIP das súas características
como marca o Real Decreto 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecen os
requisitos mínimos dos centros que imparten ensinos do sengundo ciclo de Educación
Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria. Poderíamos destacar que conta cun
aula de informática, unha sala de psicomotricidade, unha biblioteca de centro, unha aula de
relixión, e un pavillón. Ademais, poténcianse actividades lúdicas e pedagóxicas, colaborando
con distintas institucións; e ao situarse nun contexto urbano, ten ao alcance recursos como
salas de exposicións, teatros, auditorio, biblioteca, pública, museo etc., podendo gozar tamén
de áreas recreativas naturais como parques, o mar, monte, etc.
−

Departamento de Orientación atendendo ao lexislado no Decreto 120/1998, do 23 de
abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de
Galicia, a Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento
da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo
Decreto 120/1998 e a Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación
Educativa e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instrucións
para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación
educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia.

−

Transporte escolar, de acordo co establecido no Real Decreto 443/2001, de 27 de
abril, sobre condicións de seguridade no transporte escolar e de menores.

−

Comedor escolar, regulado polo Decreto 132/2013, de 1 de agosto, polo que se
regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios
dependentes da consellería con competencias en materia de educación.
Este centro conta cun horario de xornada continuada de acordo coa Orde do 29 de
maio de 2008, pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada
lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios
de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos
integrados, centros de educación especial e centros privados concertados.
Planificarase un período de adaptación, o cal virá determinado polas citadas Orde de
25 de xuño de 2009, así como pola Orde de 22 de xullo de 1997, concretándose para
este curso escolar na Orde de 15 de xuño de 2017. A súa organización garantirá a
integración gradual do alumnado de 4º de Educación Infantil nas aulas e nas
actividades lectivas, establecéndose no Proxecto Educativo as medidas organizativas
e pedagóxicas.

1. QUÉ PRETENDEMOS ENSINAR?

2.1 OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN INFANTIL
Área 1: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal
− Explorar, coñecer e representar global e parcialmente o propio corpo, distinguindo
semellanzas e diferenzas entre as características e calidades do mesmo en relación coas dos
demais, formándose unha autoimaxe persoal axustada e positiva, identificando e aceptando
as capacidades e limitacións propias e alleas, evitando calquera actitude discriminatoria.
− Mellorar e aumentar as posibilidades de movemento, progresando na coordinación dos
esquemas perceptivo – motrices.
− Aumentar o sentimento de autoconfianza e a capacidade de iniciativa, desenvolvendo
estratexias que fomenten un maior grao de autonomía nas actuacións para lograr a
satisfacción das propias necesidades.
− Contribuír ao coñecemento propio e á autonomía persoal a través do xogo, integrando a
acción coas emocións, así coma o pensamento, favorecendo o desenvolvemento social.

- Avanzar na resolución de conflitos da vida cotiá, reforzando o seu sentimento de
autoconfianza e sendo capaz de pedir axuda se se precisa.
− Progresar na adquisición de hábitos: hixiene, vestido, alimentación... contribuíndo ao
incremento da propia autonomía.

Área 2: Coñecemento do contorno
− Observar, explorar, comprender e respectar a contorna física e natural próxima: mundo
animal e vexetal (características, funcións, relacións...); fenómenos naturais (manifestacións,
cambios, consecuencias...); mostrando unha actitude de protección e coidado.
− Avanzar progresivamente no coñecemento lóxico – matemático, iniciándose nestas
habilidades para interpretar e actuar sobre a vida diaria: descrición de obxectos e situacións,
propiedades e relacións; nocións espaciais básicas; identificación e recoñecemento dos
números cardinais; identificación e recoñecemento de formas planas ; nocións elementais de
medida...chegando así á comprensión da vida en clave de lóxica.
− Observar e explorar de forma activa o contorno social e cultural inmediato, así coma os
elementos presentes no mesmo, as súas formas de organización e as relacións que se

establecen, servizos comunitarios relevantes, acontecementos importantes, etc., desde unha
perspectiva onde prime a curiosidade e o respecto.
− Interiorizar progresivamente pautas de comportamento e valores sociais por medio da
interacción coas diferentes persoas.
− Achegarse a diferentes culturas, valorando, apreciando e respectando a pluralidade cultural,
identificando diferentes formas de vida, costumes, tradicións, celebracións...

Área 3: Linguaxes: comunicación e representación
− Avanzar no proceso de produción, recepción e interpretación de mensaxes a través das
diferentes linguaxes (oral, escrita, plástica, musical, corporal e audiovisual), expresando ideas,
emocións, sentimentos e desexos, así como comprendendo a intencionalidade comunicativa
doutras nenas e doutros nenos.
− Utilizar a linguaxe oral, comunicándose nas dúas linguas oficiais, adoptando unha actitude
positiva cara a elas e respectando as normas que rexen o intercambio lingüístico.

- Valorar a linguaxe escrita coma un medio de información e comunicación, aproximándose
aos seus diferentes formatos, descubrindo e identificando os seus instrumentos e elementos
básicos.
− Iniciarse no uso da lectura e escritura, espertando e afianzando o seu interese por elas,
valorándoas como fonte de comunicación, información e gozo.
− Achegarse a unha lingua estranxeira, iniciándose no uso dalgunhas palabras básicas
relacionadas coas rutinas da vida cotiá e da aula.
− Facer uso da biblioteca, tanto escolar como de aula, con respecto e coidado, valorándoa
coma un recurso informativo, de entretemento e de gozo.
− Coñecer e empregar as posibilidades da expresión plástica para comunicar, representar e
expresar a realidade, mediante o coñecemento de diferentes obras e a utilización de
diferentes técnicas, soportes, recursos, materiais... desenvolvendo así a sensibilidade estética
e a creatividade, así como respectando e valorando as creacións propias e as das demais
persoas.

− Explorar o uso das posibilidades sonoras da voz, do corpo, dos obxectos cotiás e dos
instrumentos musicais, entendéndoos como medio comunicación, representación e expresión
de sentimentos, ideas e experiencias, propiciando a escoita atenta de diferentes obras
musicais e a participación activa na interpretación e creación musical a través de cancións,
danzas, xogos musicais...
− Achegarse ao uso da linguaxe audiovisual, comprendendo e valorando criticamente as
mensaxes emitidas por diferentes instrumentos tecnolóxicos (televisión, ordenador,
videoxogos...).

2.2 CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS
As competencias básicas defínense como unha combinación de coñecementos, capacidades
e de actitudes axeitadas ao contexto. Son axudas que todas as persoas precisan para a súa
realización e desenvolvemento persoal. No marco da proposta realizada pola Unión Europea
establecéronse 8 competencias básicas que o alumnado debe desenvolver e acadar ao
longo do ensino básico.
- Competencia en Comunicación Lingüística: Refírese a utilización da
linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita como de
aprendizaxe e de regulación de conductas e emocións. A meta é
comprender e saber comunicar. No noso proxecto esta competencia
trabállase co alumnado grazas á multitude de experiencias e situacións de
comunicación nas que deberán narrar vivenzas persoais, desenvolver a
expresión plástica, musical e corporal; describir obxetos; expresar
pensamentos, emocións, opinións, a partir das asembleas e posta en
común de ideas, da exposición da información obtida, da explicación dos
propios traballos, describir obxetos; empregaremos multitude de recursos
como adiviñas, poemas, libros, contos, películas, etc.
- Competencia Matemática: Fai referencia á habilidade para utilizar os
números, as operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e
razoamento matemático para resolver problemas relacionados coa vida
diaria. Para que o alumnado desenvolva esta competencia proporanse
situacións da vida cotiá que impliquen o manexo dos elementos
matemáticos

básicos

(números,

medidas,

símbolos,

elementos

xeométricos, calendario etc.) e conleven procesos de razonamento para a
resolución de problemas.

- Competencia no Coñecemento e Interacción co Mundo Físico: Ten
que ver coa habilidade para interactuar co mundo físico, tanto natural
como artificial, de modo que facilite a comprensión de sucesos, así como o
coidado do medio natural e a protección da saúde individual e colectiva.
Por iso, vamos facer consciente ao alumnado da influenza que teñen as
persoas no espazo, a súa actividade, as modificacións que introducen na
paisaxe, promovendo un espíritu crítico, potenciando habilidades de
observación e investigación, etc.
- Tratamento da Información e Competencia Dixital: Consiste en
dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar
información e transformala en coñecemento. A rede, a través do ordenador
e do resto de medios audiovisuais son ferramentas atractivas que espertan
o interese do neno/a, polo que se converten nun instrumento básico para
acceder á información. Así, potenciarase a autonomía do alumnado frente
a estes medios con tarefas como usar o rato, imprimir, buscar información,
seguir ligazóns e manexar programas sinxelos. Tamén se potenciará a
actitude responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a
información.
- Competencia Social e Cidadá: Posibilita comprender a realidade social
na que se vive, cooperar, convivir e exercer a cidadanía democrática
nunha sociedade plural, contribuíndo á súa mellora. Así, é importante que
o alumnado se coñeza e valore, sepa comunicarse en distintos contextos,
traballar en equipo, exprese as súas ideas, desenvolva a capacidade de
escoita, a empatía, aprenda a resolver conflictos e tomar decisións,
desenvolva valores sociais (respeto, cooperación, comunicación, ,etc.),
adquira e poña en práctica habilidades sociais e acepte as normas sociais.
- Competencia Cultural e Artística: Supón coñecer, comprender, apreciar
e valorar diferentes manifestacións culturais e artísticas de forma crítica,
utilizalas como fonte de enriquecemento e de gozo e consideralas como
parte do patrimonio dos pobos. Tamén implica apreciar a expresión de
ideas, experiencias ou sentimentos de forma creativa, a través de distintos
medios de expresión como a música, as artes visuais, escénicas, a
linguaxe verbal ou a corporal. Neste sentido, a aula vai estar aberta ás
diferentes manifestacións culturais e artísticas, pontenciarase o emprego
de diversos recursos de expresión para realizar creacións propias,

potenciarase o seu interese e participación en actividades culturais e
artísticas, etc.
Competencia

para

Aprender

a

Aprender:

Implica dispoñer de

habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar
aprendendo de maneira cada vez mais eficaz e autónoma de acordo aos
propios obxectivos e necesidades. A adquisición desta competencia
implica ser consciente do que se sabe e do que queda por aprender, de
cómo se aprende, e de cómo se xestionan e controlan os procesos de
aprendizaxe

para

optimizalos.

Así,

na

nosa

práctica

educactiva

potenciarase o traballo cooperativo posibilitaremos que o alumnado
organice o tempo, a confianza nun mesmo, daránselle pautas para
resolver problemas, animarase a seleccionar e tratar a información a
través dos diferentes recursos tecnolóxicos, desenvolverase a súa
motivación, observación, expresión, etc.
- Competencia en Autonomía e Iniciativa Persoal: Refírese á posibilidade
de optar con criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para
desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela. Tamén esixe o
desenvolvemento de valores persoais como a autoestima, a seguridade nun
mesmo, a capacidade para enfrontarse aos problemas, comprensión de
normas e desenvolvemento de habilidades sociais, o traballo cooperativo ou
o respeto polas ideas dos demais. Dende a aula proporanse situacións nas
que teñan que imaxinar, emprender accións, desenvolver proxectos
individuais ou colectivos con creatividade, confianza e responsabilidade,
permitindo que o alumnado tome decisións á hora de organizarse e de
elexir os instrumentos de búsqueda de información, así como os materiais e
técnicas

a

empregar.

Igualmente,

traballarase

progresivamente

na

conciencia sobre si mesmos e a propia imaxe e incidirase nos hábitos sobre
o coidado do corpo.
Desta maneira, os discentes aprenderán a ser, aprenderán a aprender e
aprenderán a resolver, obxectivo fundamental a lograr segundo a UNESCO.

2.3. EDUCACIÓN EN VALORES
Os valores son contidos asociados ao currículo, os cales aparecen citados na LOE,
actualmente modificada no seu articulado polo texto da LOMCE. Nel exprésase que o noso
Sistema Educativo está inspirado na transmisión e posta en práctica dunha serie de valores
(prevención de conflitos e resolución pacífica dos mesmos; igualdade efectiva entre mulleres e

homes...) que aparecerán recollidos no Proxecto Educativo. Así mesmo, o noso Decreto
Curricular alude tamén á potenciación da transmisión destes mesmos valores, os cales se
canalizarán na proposta pedagóxica da aula como ámbitos de acción máis concretos:

Educación para a paz, moral e cívica
Resolución pacífica de conflitos: mediante o diálogo e a comunicación, dar abrazos.
Mediación de conflitos: panel e libro de normas.
Empatía e capacidade de diálogo: zona da asamblea.
Autonomía e relación social: traballo cooperativo, proxecto común de centro e nivel.
Razoamento moral: Contos, películas, dramatizacións...

Educación sexual
Descubrimento do corpo: actividades psicomotoras.
Comparación sexual: lectura e interpretación de láminas, contos, películas.
Diferenciación sexual: asistencia ao baño de maneira conxunta.
Reprodución sexual: contos.
Outros seres vivos: proxecto común, de centro, actividades anuais.

Educación para a saúde
Hábitos de hixiene: rutinas de aseo e limpeza da aula.
Coidado persoal: vestimenta axeitada, aseo persoal e limpeza.
Hábitos de alimentación: merendas saudables e receitas saudables.
Normas de comportamento: normas establecidas en cada aula.
Hixiene bucodental: lavado de mans antes e despois da merendas, ao volver do baño.r

Educación ambiental
Reciclaxe: recanto da reciclaxe, obradoiros, saídas...
Reflexión: contos, películas, láminas e fotografías...
Coidado e protección: zona da natureza no patio.
Concienciación: lixo na aula.
Importancia do medio natural: plantas, animais, auga...

Educación para o consumidor
Datas significativas: samaín, nadal, aniversarios,…
Reutilización de materiais: recanto da reciclaxe e obradoiros
Uso moderado das TIC e Mass Media: recanto do ordenador.
Xoguetes e materiais: coidado e capacidade para compartir.
Reflexión moral: contos, análise de publicidade...

Educación para o viandante
Formación: A cidade dos nenos - Tonucci (Exemplo: Pontevedra)

Visitas: bombeiros/as, policía local, teatro,...
Patio e/ou aula de psicomotricidade: elaboración de circuítos
Saídas a pé: interpretación de sinais verticais e horizontais
Saídas en autobús: uso do cinto, non molestar ao condutor/a...
O fin básico da Educación Infantil, así como as expectativas da sociedade na que estamos
inmersos, coinciden en demandar un currículo que non se limite a contidos académicos,
senón que inclúa tamén a asunción dun conxunto de valores para a vida e a convivencia
desde os primeiros anos, aspectos indispensables para o desenvolvemento integral como
persoas.
Polo tanto, é por este motivo polo que a Educación en Valores forma parte desta
Programación, ao mesmo tempo que se evita a aparición do Currículo Oculto. Na aula, será
traballada desde a globalidade, abordando as tres áreas curriculares. Os valores impregnarán
toda a actividade educativa.
Como mestras estaremos atentas ás condutas que mostramos ante o noso alumnado, pois as
nenas e nenos aprenden por imitación de modelos interesantes. Por tal motivo, adoptarase un
estilo docente democrático, onde as actuacións vaian en consoancia cos valores que
pretendemos transmitir.

2.4. CONCRECIÓN E RELACIÓNS CURRICULARES

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal en 3 anos

Niv
el

Área

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

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

Indicadores de logro - [C.C]

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe
4º

CSMAP

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

4º-CSMAP.1.1-Sinala as partes principais do
seu corpo [CSIEE, CLL, CAA]
4º-CSMAP.1.1 RELACIONADO NO XADE
CON: 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 [CSIEE, CLL, CAA]
4º-CSMAP.1.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Logra un esbozo da figura humana,
diferenciando: cabeza e corpo, brazos,
mans, pernas 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.1.13Recoñecemento e vivencia
das referencias espazotemporais 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-B.1.15Identificación manifestación,
regulación e control de
necesidades básicas do
corpo como o control de
esfínteres e a hixiene no
aseo.

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

4º-CSMAP.2.1-Ten unha boa coordinación de
movementos. [CSIEE, CCL]
4º-CSMAP.2.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Ten unha boa coordinación de
movementos.

4º-CSMAP.2.2-Presenta un bo dominio na
manipulación de pezas pequenas e de
construcción, quebracabezas, manexo de
tesoiras... [CSIEE, CCL]
4º-CSMAP.2.3-Controla o corpo en
movemento, adaptando a resposta motriz ás
dimensións e elementos do espacio
(itinerarios, circuitos, percorridos,..). [CSIEE,
CCL]
4º-CSMAP.2.3 RELACIONADO NO XADE
CON: Controla o corpo en movemento,
adaptando a resposta motriz ás
dimensións e elementos do espazo.

4º-CSMAP.2.4-Oriéntase e localiza lugares
significativos [CSIEE, CCL]
4º-CSMAP.2.4 RELACIONADO NO XADE
CON: Oriéntase e localiza lugares
significativos.

4º-CSMAP.2.5-Reproduce movementos a
partir de consignas verbais (acochados,
saltando,..). [CSIEE, CCL]
4º-CSMAP.2.5 RELACIONADO NO XADE
CON: Reproduce movementos a partir de
consignas verbais (acochados, saltando...).

4º-CSMAP.2.6-Sitúa os obxectos: diantedetrás, dentro-fóra, arriba-abaixo, preto- lonxe,
enriba-debaixo, primeiro-derradeiro. [CSIEE,
CCL]
4º-CSMAP.2.6 RELACIONADO NO XADE
CON: Sitúa os obxectos e localízaos:
diante-detrás, dentro-fóra, arriba-abaixo,
preto-lonxe, enriba-debaixo, primeiroderradeiro.

4º

4º

4º

4º

CSMAP

CSMAP

CSMAP

CSMAP

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

CSMAP-B.1.16CSMAP.3-Recoñecer os
Recoñecemento das
sentidos e identificar
percepcións sensoriais
percepcións e sensacións.
propioceptivas que proveñen
dos propios músculos e
articulacións e das
percepcións
extereoceptivas- dos
sentidos.
CSMAP-B.1.10Recoñecemento dos
sentidos como medio de
expresión e percepción.
CSMAP-B.1.17Recoñecemento dos
sentidos como medio de
expresión, percepción e
comprensión do mundo que
o rodea.

4º-CSMAP.3.1-Explora sensiorialmete
elementos do contorno , verbalizando as
sensacións. [CCL, CSIEE]

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.1.3-Adquisición
de confianza nas
capacidades propias e
potenciación do afán de
superación
CSMAP-B.1.9-Aceptación e
valoración positiva da súa
persoa, confiando nas súas
posibilidades e coñecendo
as limitacións propias
CSMAP-B.2.4-Satisfación
polo crecente dominio
persoal
CSMAP-B.4.4-Petición e
aceptación de axuda nas
actuacións que así o
requiran
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.4-Construir unha imaxe
positiva propia e aceptar a súa
identidade, manifestando
confianza nas súas posibilidades
e recoñecendo as súas
limitacións.

4º-CSMAP.4.1-Actúa autónomamente [CCL,
CSIEE, CSC]

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-B.1.12-Aceptación
da identidade e
características das demais
persoas, respectando as
diferenzas
CSMAP-B.1.14Desenvolvemento da
identidade sexual e
aceptación do corpo
sexuado feminino e
masculino

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

CSMAP-B.1.4-Control
progresivo dos propios
sentimentos e emocións.
CSMAP-B.1.18-Vivencias,
preferencias e intereses
propios e das demais
persoas.
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.

4º-CSMAP.6.1-Progresa no control dos seus
sentimentos e emocións. [CCL, CSC]

CSMAP-B.2.11-Exploración
das posibilidades
perceptivas, motrices e
expresivas propias e das
demáis persoas, amosando
iniciativa para aprender
habilidades novas.
CSMAP-B.2.12-Aceptación
do xogo como medio de
desfrute e de relación cos

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

4º-CSMAP.7.1-Participa en xogos amosando
unha destreza motora axeitada ó agardado
para a idade. [CSC, CSIEE]

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.

4º-CSMAP.3.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Gusta de explorar sensorialmente os
elementos presentes no contorno.

4º-CSMAP.3.2-Identifica e nomea as cores de
uso habitual. [CCL, CSIEE]
4º-CSMAP.3.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Identifica as cores.

4º-CSMAP.3.4-Discrimina silencio- son [CCL,
CSIEE]

4º-CSMAP.4.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Actúa autonomamente.

4º-CSMAP.4.2-Solicita axuda cando a precisa
[CCL, CSIEE, CSC]
4º-CSMAP.4.2 RELACIONADO NO XADE
CON: É quen de solicitar axuda cando a
precisa.

4º-CSMAP.5.1-Verbaliza diferencias físicas
entre as persoas [CCL, CSC, CSIEE]
4º-CSMAP.5.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Verbaliza e acepta diferenzas físicas
entre as persoas.

4º-CSMAP.5.2-Observa e verbaliza
características diferentesnuncompañeiro ou
nunha compañeira. [CCL, CSC, CSIEE]
4º-CSMAP.5.3-Coñece as diferencias físicas
entre nenos e nenas. [CCL, CSC, CSIEE]

4º-CSMAP.6.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Expresa e identifica nel/a mesmo/a
diferentes estados de ánimo.

Bloque 2: Xogo e movemento
4º

CSMAP

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

4º-CSMAP.7.1 RELACIONADO NO XADE
CON: 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.iDescubrir o xogo como
medio que favorece o
desenvolvemento
humán, a
manifestación de
emocións e a
aceptación de reglas.

demáis.
CSMAP-B.2.10-Potenciación
das súas capacidades
motoras, de coordinación e
de orientación no espazo.

4º-CSMAP.7.2-Ten en conta ós compañeiros e
compañeiras no desenvolvemento dos xogos.
[CSC CSIEE]

CSMAP-B.2.1-Participación CSMAP.8-Participar en xogos e
nos xogos e na actividade
actividades colectivas aceptando
motriz, amosando actitudes as normas que os rexen.
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.2.13Fortalecemento 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.

4º-CSMAP.8.1-Intégrase en xogos e
actividades de grupo, cooperando cos demais
nenos e nenas. [CSC, CSIEE, CCL]
4º-CSMAP.8.2-Respecta aos compañeiros e
compañeiras e persoas adultas [CSC, CSIEE,
CCL]
4º-CSMAP.8.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Respecta os compañeiros e
compañeiras e persoas adultas.

4º-CSMAP.8.3-Acepta as regras dos xogos.
[CSC, CSIEE, CCL]
4º-CSMAP.8.3 RELACIONADO NO XADE
CON: Acepta as regras dos xogos.

Bloque 3: A actividade cotiá
4º

CSMAP

CSMAP.d-Tomar a
iniciativa, aceptar as
pequenas frustracións
e ser quen de solicitar
axuda. CSMAP.gProgresar na
adquisición de hábitos
de orde e constancia
no desenvolvemento
das tarefas.

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-B.3.4-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.
CSMAP-B.3.3-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.
CSMAP-B.2.8-Aceptación
de compromisos,
establecendo acordos en
consideración á súa persoa,
ás outras e ao seu medio.
CSMAP-B.3.5-Planificación
secuenciada da acción para
resolver tarefas.
CSMAP-B.3.8Recoñecemento progresivo
da súa identidade persoal:
capacidades, actitudes e
coñecementos, aplicándoos
nas súas actividades diarias.

CSMAP.9-Resolver con iniciativa 4º-CSMAP.9.1-Soluciona pequenos problemas
e autonomía as actividades da
da vida cotiá.. [CSC, CSIEE, CCL]
vida cotiá, colaborar en tarefas e
aceptar as normas.
4º-CSMAP.9.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Soluciona pequenos problemas da
vida cotiá.

CSMAP-B.4.1Recoñecemento das

CSMAP.10-Manifestar hábitos de 4º-CSMAP.10.1-Ten autonomía nas accións
saúde, alimentación saudable,
encamiñadas á satisfaciión das necesidades

4º-CSMAP.9.2-Coñece e respeta as normas
da escola [CSC, CAA]
4º-CSMAP.9.3-Acepta ter que esperar a súa
quenda [CSC, CSIEE, CCL]
4º-CSMAP.9.3 RELACIONADO NO XADE
CON: Acepta ter que esperar a súa quenda.

4º-CSMAP.9.4-Remata as tarefas e
actividades que empeza [CSC, CSIEE, CCL]
4º-CSMAP.9.4 RELACIONADO NO XADE
CON: Remata as tarefas e actividades que
empeza.

4º-CSMAP.9.5-Participa na planificación dos
proxectos desenvolvidos na aula. [CSC,
CSIEE, CCL]
4º-CSMAP.9.5 RELACIONADO NO XADE
CON: Participa na planificación dos
proxectos desenvolvidos na aula.

Bloque 4: O coidado persoal e saúde
4º

CSMAP

CSMAP.f - Progresar
na adquisición de

hábitos e actitudes
relacionados coa
seguridade, a hixiene e
a alimentación.

4º

CSMAP

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

necesidades básicas do
hixiene corporal e benestar
corpo- hixiene, alimentación, utilizando adecuadamente
descanso..
espacios e materiais.
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.4.5-Comprensión
da 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.

básicas: a alimentación, a hixiene e o coidado
propio do seu contorno. [CSIEE]

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.

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

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

4º-CSMAP.10.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Ten autonomía nas accións
encamiñadas á satisfacción 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 [CSIEE]
4º-CSMAP.10.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Recolle e coloca os obxectos
habituais da clase.

4º-CSMAP.11.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Sae da aula con orde. | Entra na aula
con orde.

4º-CSMAP.11.2-Desprázase de forma
autónoma, advertindo os perigos e amosando
actitudes pruedentes. [CSIEE]
4º-CSMAP.11.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Desprázase de forma autónoma,
advertindo os perigos e amosando
actitudes prudentes.

Coñecemento do contorno en 3 anos

Niv
el

Área

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Indicadores de logro - [C.C]

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.

4º-CC.1.1-Agrupa os obxectos atendendo á
posesión dalgún atributo. [CCL, CMCT,
CSIEE]

Bloque 1: Medio físico: elementos, relacións e medida.
4º

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.

4º-CC.1.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Agrupa os obxectos atendendo á posesión
dalgún atributo.

4º-CC.1.2-Realiza series sinxelas seguindo un
criterio dado. [CCL, CMCT, CSIEE]
4º-CC.1.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Realiza series sinxelas seguindo un criterio
dado.

4º-CC.1.3-Identifica as propiedades físicas

empregando os seus sentidos, amosando
curiosidade polo mundo que o rodea. [CCL,
CMCT, CSIEE]
4º-CC.1.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Describe características físicas (partes,
forma, cor...) e funcionais (alimentación,
desprazamento...) de animais e plantas.

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-B.1.6-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.2-Empregar os números
para identificar, contar, clasificar,
informarse e ordenar elementos
da realidade, aproximándose ao
seu valor notacional e
conceptual.

4º-CC.2.1-Interésanlle os números e o seu
emprego na vida cotiá, representándoos
empregando diferentes estratexias
(debuxando raias, puntos...) [CMCT, CSIEE,
CCL]
4º-CC.2.2-Emprega a acción de contar como
estratexia para a obtención dun dato
numérico. [CMCT, CSIEE, CCL]
4º-CC.2.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Emprega a acción de contar como
estratexia para a obtención dun dato
numérico.

4º-CC.2.3-Resolve manipulativamente
pequenos problemas e situacións
problemáticas concretas relacionadoscoa súa
vida diaria que implican a aplicación de
operacións de cálculo sinxelas como facer
reparticións [CMCT, CSIEE, CCL]
4º-CC.2.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Resolve manipulativamente pequenos
problemas e situacións problemáticas
concretas relacionados coa súa vida diaria
que implican a aplicación de operacións de
calculo sinxelas.

4º-CC.2.4-Emprega os cuantificadores máis,
menos, igual. [CMCT, CSIEE, CCL]
4º-CC.2.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Emprega os cuantificadores básicos (máis,
menos, igual).

4º-CC.2.5-Presenta un bo dominio na
manipulación de pezas pequenas e de
construcción, quebracabezas, manexo de
tesoiras. [CSIEE, CCL]
4º-CC.2.5 RELACIONADO NO XADE CON:
2.5. Relacionado no XADE con: Mostra
habilidade nas construccións e na
manipulación de pezas pequenas.

4º-CC.2.6-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, xogos de mesa... [CMCT, CSIEE,
CCL]
4º-CC.2.6 RELACIONADO NO XADE CON:
Fai uso do número en situacións
funcionais e cun valor notacional en
actividades como: realización dunha
axenda de teléfonos, matrícula dos coches,
calendario | Fai uso do número en
situacións funcionais e cun valor
conceptual como: indicar as cantidades
dos ingredientes dunha receita, recoller o
número de nenos que asisten a unha
excursión, compoñentes dun equipo

4º

CC

CC.c -Formular
hipóteses, buscando
respostas e
explicacións, para
anticipar probables
afectos que poderian
producirse como
consecuencia de

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

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

4º-CC.3.1-Emprega medidas arbitrarias de
capacidade (mans, pes, cuncas, botellas,...)
para resolver situacións problem [CMCT,
CSIEE, CCL]
4º-CC.3.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Emprega medidas arbitrarias de
capacidade (mans, cuncas, botellas...) para

situacións da vida
diaria e dalgúns
experimentos
realizados.

4º

4º

CC

CC

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-B.1.20-Aproximación á
utilización de sistemas de
medición convencionais
(pesas, regras, termómetro,
balanza, cronómetro...)

resolver situacións problemáticas.

4º-CC.3.2-Busca estratexias para resolver
situacións problemáticas [CMCT, CSIEE, CCL]
4º-CC.3.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Busca estratexias para resolver situacións
problemáticas.

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

CC-B.1.4-Identificación de
figuras xeométricas básicas
(cadrado, círculo, triángulo).
CC-B.1.19-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.

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.

4º-CC.4.1-Explora lúdicamente as
propiedades e as características dalgúns
corpos xeométricos elementais. [CMCT,
CSIEE, CCL]
4º-CC.4.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Explora ludicamente as propiedades e as
características dalgúns corpos
xeométricos elementais.

4º-CC.5.1-Coloca os obxectos e persoas,
localízaos e verbaliza a súa posición
empregando as nocións: diante- detrás, pretolonxe, dentro-fóra, arriba-abaixo, a un lado e a
outro lado, antes de, despois de, entre.
[CMCT, CSIEE, CCL]
4º-CC.5.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: dentro-fóra.
| Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: preto-lonxe. |
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: abaixo-arriba. |
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: diante-detrás.

4º-CC.5.2-Localiza aproximadamente nun
plano lugares significativos. [CMCT, CSIEE,
CCL]

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.1.14-Orientación
temporal en situacións
cotiás empregando
diferentes nocións e
relacións.
CC-B.1.10-Aproximación ó
uso do calendario.
CC-B.1.16-Aproximación ó
uso do calendario.
CC-B.1.18-Secuencia
temporalmente feitos
significativos vivenciados.
CC-B.1.13-Adquisición
progresiva da noción do
paso do tempo mediante as
actividades da vida cotiá.

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

4º-CC.6.1-Iniciouse no emprego en situacións
significativas, de sistemas de medición,
convencionais, como regras,
termómetros,reloxos, pesas, calendario..etc
[CMCT, CSIEE, CCL]
4º-CC.6.2-Capta a periodicidade e asocia
tempos horarios con determinadas accións e
situacións asociadas á súa actividade (saída
ao recreo, xantar, durmir...), anticipando e
recordando unha secuencia de eventos
[CMCT, CSIEE, CCL]
4º-CC.6.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Capta a periodicidade dos sucesos e
situacións asociadas á súa actividade. |
Anticipa e recorda unha secuencia de
eventos. | É consciente da constante
repetición dalgúns feitos.

4º-CC.6.3-Relaciona de forma básica feitos
concretos cunha determinada época do ano
(estacións do ano) [CMCT, CSIEE, CCL]
4º-CC.6.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Pode relacionar feitos concretos cunha
determinada época do ano (estacións do
ano).

4º-CC.6.4-Diferenza as nocións temporais de:
antes-despois-agora, [CMCT, CSIEE, CCL]
4º-CC.6.4 RELACIONADO NO XADE CON:

Diferenza as nocións temporais de: antesdespois-agora.

4º-CC.6.5-Relaciona os diferentes fenómenos
atmosféricos coas iconas que as representan.
[CMCT, CSIEE, CCL]
4º-CC.6.5 RELACIONADO NO XADE CON:
Sabe diferenciar e describir consecuencias
de fenómenos atmosféricos habituais (sol,
choiva, xeo...).

Bloque 2: Achegamento á natureza
4º

4º

CC

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.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.2.1-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 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.2.7-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.
CC-B.2.11-Os axentes
atmosféricos, a súa
representación e relación
cos cambios na natureza

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.

CC-B.2.4-Observación e
identificación dalgunhas
características, necesidades
e cambios nos procesos de
crecemento e etapas dos
seres vivos
CC-B.2.3-Observación
dalgunhas características,
comportamentos, funcións e
cambios nos seres vivos.

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

4º-CC.7.1-Identifica e aplica na súa vida
normas básicas para a conservación do
contorno, valorando críticamente as accións
humanas que contaminan e danan o medio
ambiente. [CMCT, CSIEE, CCL]
4º-CC.7.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Identifica normas básicas para a
conservación do contorno. | Amósase
sensible cara á conservación e
mantemento de ambientes limpos e non
contaminados.

4º-CC.7.2-Fai preguntas sobre obxectos,
situacións, persoas e fenómenos, formula
hipóteses e expresa as súas observacións,
con linguaxe verbal e non verbal. [CMCT,
CSIEE, CCL]
4º-CC.7.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Fai preguntas sobre obxectos, situacións,
persoas e fenómenos. | Formula hipóteses
e contrástaas coas das outras persoas
antes de pasar á realización | Traduce o
que observou ou experimentou á linguaxe
verbal ou xestual.

4º-CC.7.3-Rexistra con debuxos, esquemas,
gráficos e escrituras convencionais ou non o
observado ou experimentado. [CMCT, CSIEE,
CCL]
4º-CC.7.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Representa con debuxos o observado ou
experimentado.

4º-CC.7.4-Participa nos proxectos e pequenas
investigacións que se fan na aula. [CMCT,
CSIEE, CCL]
4º-CC.7.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Gústalle participar nos proxectos e
pequenas investigacións que se fan na
aula.

4º-CC.8.1-Identifica que os seres vivos
cambian co paso do tempo, incluídas as
persoas [CSIEE]
4º-CC.8.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Identifica características e cambios nos
procesos de crecemento e etapas de
desenvolvemento das persoas e outros
seres vivos.

4º-CC.8.2-Identifica a necesidade da
alimentación nos seres vivos para "medrar! e
describe algunha das súas características.
[CMCT, CSIEE, CCL]
4º-CC.8.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece a alimentación necesaria para a
vida. | Identifica algunha característica e
función vital dos seres vivos.

Bloque 3: Cultura e vida en sociedade
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
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.
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
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.

4º-CC.9.10-Acepta, respecta e participa na
elaboración das normas de funcionamento da
aula e adapta o seu comportamento ás regras
en diferentes contextos. [CSIE, CCL, CSC]
4º-CC.9.10 RELACIONADO NO XADE CON:
Coñece e respecta as normas da escola. |
Acepta e respecta as normas de
funcionamento da aula. | Adapta o seu
comportamento ás regras dos diferentes
contextos.

4º-CC.9.2-Nomea os membros da súa familia
(parentescos próximos) e outras persoas do
seu marco social [CSIE, CCL, CSC]
4º-CC.9.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Nomea os membros da súa familia. |
Coñece as persoas do seu marco social e
os seus nomes.

4º-CC.9.3-Colabora co resto de compañeiros
e compañeiras na vida da aula, chegando a
acordos, [CSIE, CCL, CSC]
4º-CC.9.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Colabora co resto dos compañeiros e
compañeiras na vida da aula. | Ten
capacidade para xogar cos compañeiros e
compañeiras chegando a acordos.

4º-CC.9.4-Conta cousas das
súas experiencias familiares e transmite
mensaxes da escola á casa e da casa á
escola (contando, por nota...) [CSIE, CCL,
CSC]
4º-CC.9.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Conta cousas das súas experiencias
familiares. | É quen de transmitir mensaxes
da escola á casa e da casa á escola.

4º-CC.9.5-Busca a relación coa persona
docente para: contarlle as súas cousas,
vivencias, pedir axuda e pedir ou comprobar
información sobre temas diversos. [CSIE,
CCL, CSC]
4º-CC.9.5 RELACIONADO NO XADE CON:
Busca a relación coa persoa docente para:
contarlle as súas cousas, vivencias, pedir
axuda e pedir ou comprobar información
sobre temas diversos.

4º-CC.9.6-Coñece e leva a cabo as rutinas da
aula. [CSIE, CCL, CSC]
4º-CC.9.6 RELACIONADO NO XADE CON:
Coñece as rutinas da aula.

4º-CC.9.7-Asume as responsabilidades que lle
son asignadas. [CSIE, CCL, CSC]
4º-CC.9.7 RELACIONADO NO XADE CON:
Asume as responsabilidades que lle son
asignadas.

4º-CC.9.8-Amósase conciliador/a cando xorde
un conflicto. [CSIE, CCL, CSC]
4º-CC.9.8 RELACIONADO NO XADE CON:
Amósase conciliador/a cando xorde un
conflito.

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.

4º-CC.10.1-Coñece algúns medios de
transporte e comunicación. [CSIE, CCL, CSC]
4º-CC.10.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Coñece os medios de transporte e
comunicación.

4º-CC.10.2-Recoñece o persoal que traballa
nas dependencias escolares e explica a súa
función. [CSIE, CCL, CSC]
4º-CC.10.2 RELACIONADO NO XADE CON:
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.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
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.

4º-CC.11.2-Relaciona aspectos traballados na
aula, con feitos culturais próximos. [CSIE,
CCL, CSC]
4º-CC.11.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Identifica algunhas manifestacións
culturais próximas.

4º-CC.11.3-Participa e recoñece as festas
populares que se celebran no seu contorno,
coñecendo feitos, costumes e obxectos
relacionados con estas celebración [CSIE,
CCL, CSC]
4º-CC.11.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Participa e recoñece as festas populares
que se celebran no seu contorno. | Coñece
feitos, costumes e obxectos relacionados
coas celebracións.

Linguaxes: comunicación e representación en 3 anos

Niv
el

Área

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Indicadores de logro - [C.C]

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,

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

4º-LCR.1.1-Expresa con espontaneidade e
coherencia emocións, sentimentos e
vivencias, empregando con precisión o
vocabulario que posúe e incorporando
palabras novas. [CCL CSC]

Bloque 1: Linguaxe verbal
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.

4º-LCR.1.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Expresa con espontaneidade e coherencia
emocións, sentimentos e vivencias. |
Emprega con precisión o vocabulario que
posúe. | Incorpora ao seu vocabulario as
palabras novas.

4º-LCR.1.2-Comunícase coas persoas
adultas. [CCL, CSC]
4º-LCR.1.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Comunícase coas persoas adultas.

4º-LCR.1.3-Comunícase cos demais
(compañeiros e adultos), emprega sinais
extralingüísticos (xesto, entoación, expresión)
para reforzar o significado das súas mensaxe.
[CCL, CSC]

despedidas, fórmulas de
cortesía, cumprimentos...
LCR-B.1.19-Participación de
forma oral en conversas,
narracións, anécdotas,
chistes, xogos colectivos e
outros, incrementando o
vocabulario, empregándoo
con crecente precisión, con
entoación axeitada,
pronuncia clara e usando
estrutiras oracionais que
enreiquezan as propias
competencias
comunicativas.

4º-LCR.1.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Comunícase cos compañeiros e
compañeiras | Emprega sinais
extralingüísticos (xesto, entoación,
expresión) para reforzar o significado das
súas mensaxes. | Adecúa o seu ton de voz
á situación.

4º-LCR.1.4-Emprega expresións
convencionais de cortesía para saudar: ola,
bos días, boas tardes e boas noites e de
despedida: ola, adeus, ata mañá. [CCL, CSC]
4º-LCR.1.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Emprega expresións convencionais de
cortesía para saudar: ola, bos días, boas
tardes e boas noites. | Emprega expresións
convencionais de cortesía para
despedirse: adeus, ata mañá, ata logo.

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.

4º-LCR.2.1-Presta atención ás informacións
que lle transmiten outras persoas e
comprende as explicacións (instruccións
sinxelas) que se dan na clase. [CSIEE, CCL]
4º-LCR.2.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Presta atención ás informacións que lle
transmiten outras persoas. | Comprende as
explicacións que se dan na clase.

4º-LCR.2.2-Respecta as quenda de palabra
[CSIEE, CCL]
4º-LCR.2.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Respecta as quendas de palabra e sabe
escoitar.

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.

4º-LCR.3.1-Amosa interese por expresarse
nunha lingua estranxeira. [CCL, CSC, CAA]
4º-LCR.3.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Amosa interese por participar en
interaccións orais nunha lingua
estranxeira.

4º-LCR.3.2-Participa en intercambios orais
moi básicos nunha lingua estranxeira: saúdar,
respostar cunha palabra... co vocabulario
traballado. [CCL, CSC, CAA]
4º-LCR.3.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Gusta de participar nas actividades lúdicas
propostas de imitación e repetición de
sons, palabras e enunciados significativos.

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.c comprender que as
palabras, escrituras
indeterminadas,
números, notas
musicais, iconas e
outros símbolos e
signos convencionais
poden representar os
pensamentos,
experiencias,
coñecementos, ideas e
intencións das persoas.

LCR-B.1.8-Achegamento á
lingua escrita como medio
de comunicación,
información e gozo a través
de soportes diferentes.
LCR-B.1.3-Diferenciación
entre as formas escritas e
outras formas de expresión
gráfica
LCR-B.1.11-Identificación de
palabras e frases escritas
moi significativas e usuais (o
seu nome e o dos
compañeiros, palabras de
uso na aula). 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-B.1.13-Escoita e

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

4º-LCR.4.1-Mostra interese polos textos
escritos presentes no seu contorno,
formulando hipóteses sobre o que está escrito
nos mesmos [CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA]
4º-LCR.4.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Mostra interese polos textos escritos
presentes no seu contorno. | Formula
hipóteses sobre o que pode estar escrito
en diferentes textos.

4º-LCR.4.2-Recoñece o seu nome. [CCL,
CMCT, CSC, CCEC, CAA]
4º-LCR.4.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece o seu nome.

4º-LCR.4.3-Percibe que as palabras,
escrituras indeterminadas, números, notas
musicais, iconas e outros símbolos e signos
convencionais teñen unha funcionalidade
determinada. [CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA]

comprensión da lectura en
voz alta, nas dúas linguas
oficiais, e como fonte de
pracer e aprendizaxe
compartida.
4º

4º

4º

LCR

LCR

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.c: comprender
que as palabras,
escrituras
indeterminadas,
números, notas
musicais, iconas e
outros símbolos e
signos convencionais
poden representar os
pensamentos,
experiencias,
coñecementos, ideas e
intencións das persoas.

LCR-B.1.10-Iniciación no
uso da escrita en situacións
contextualizadas e reais.
LCR-B.1.11-Identificación de
palabras e frases escritas
moi significativas e usuais (o
seu nome e o dos
compañeiros, palabras de
uso na aula). 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-B.1.12-Interese e gusto
por producir mensaxes con
trazos cada vez máis
precisos e lexibles.
LCR-B.1.8-Achegamento á
lingua escrita como medio
de comunicación,
información e gozo a través
de soportes diferentes.

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

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-B.1.15-Memorización e
recitado de textos sinxelos
(poemas curtos, rimas,?).
LCR-B.1.14-Dramatización
de textos literarios, desfrute
e interese por expresarse a
través de recursos non
lingüísticos.
LCR-B.1.16-Participación
creativa en xogos
lingüísticos.
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.6-Gozar compartindo a
escoita e a lectura en voz alta de
textos literarios: contos, relatos,
lendas, poesías, rimas,
adiviñas...

LCR-B.1.9-Interese e
atención na escoita de
narracións e instruccións
lidas por outras persoas.
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.

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

4º-LCR.5.1-Escribe o seu nome a con axuda
dun modelo [CCL,, CSC, CAA]
4º-LCR.5.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece o seu nome.

4º-LCR.5.2-Crea e recrea textos significativos
seguindo as hipóteses da etapa indeterminada
ou silábica sen correspondencia sonora,
segundo o ritmo madurativo do alumno. [CCL,,
CSC, CAA]
4º-LCR.5.2 RELACIONADO NO XADE CON:
No proceso de aprendizaxe da lingua
escrita atópase na etapa indeterminada. | o
proceso de aprendizaxe da lingua escrita
atópase na etapa indeterminada rompendo
xa o trazo. | No proceso de aprendizaxe da
lingua escrita atópase na etapa
indeterminada mantendo a hipótese de
cantidade de letras. | No proceso de
aprendizaxe da lingua escrita atópase na
etapa indeterminada mantendo a hipótese
de variedade de letras. | No proceso de
aprendizaxe da lingua escrita atópase na
etapa silábica sen correspondencia
sonora. | No proceso de aprendizaxe da
lingua escrita atópase na etapa silábica
con correspondencia sonora. | No proceso
de aprendizaxe da lingua escrita atópase
na etapa silábica-alfabética. | No proceso
de aprendizaxe da lingua escrita atópase
na etapa alfabética.

4º-LCR.6.1-Escoita con atención a lectura de
diferentes textos literarios: contos, relatos,
lendas, poesías, rimas, adiviñas... [CCL, CSC,
CCEC]
4º-LCR.6.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Escoita con atención a lectura de
diferentes textos literarios: contos, relatos,
lendas, poesías, rimas, adiviñas...

4º-LCR.6.2-Gusta de participar en xogos
lingüísticos " encadeados de palabras,
adiviñas, trabalinguas, onomatopeas..."
acompsñsdps de respostas corporais. [CCL,
CSC, CAA]

4º-LCR.7.1-Fai uso, e coida a biblioteca da
aula, respectando as normas da mesma [CCL,
CSC, CCEC, CAA]
4º-LCR.7.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Fai uso da biblioteca valorándoa como
fonte de información e como fonte de
pracer. | Respecta e coida a biblioteca da
aula.

4º-LCR.7.2-Gústalle mirar e "ler" libros
autonomamente. [CCL, CSC, CCEC, CAA]
4º-LCR.7.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Gústalle mirar e "ler" libros
autonomamente.

Bloque 2: Linguaxe artística: plástica-musical-corporal
4º

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.2.3-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 e, experiencias.
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.

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

4º-LCR.8.1-Amosa imaxinación e iniciativa nas
súas producións plásticas. [CCL, CSC, CCEC]
4º-LCR.8.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Amosa imaxinación e iniciativa nas súas
producións plásticas.

4º-LCR.8.2-Explora as posibilidades plásticas
e creativas de distintos soportes (pantalla do
ordenador, mesa de luz, retroproxector,
encerado dixital...), materiais (papeis, cartón,
arame, plástico, teas, cortiza, barro...) e útiles
(rasquetas, cepillos, esponxas, pinceis...)
como recurso e medio de expresión [CCL,
CSC, CCEC]
4º-LCR.8.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Explora as posibilidades plásticas e
creativas de distintos materiais (papeis,
cartón, arame, plástico, teas, cortiza,
barro...) como recurso e medio de
expresión. | Explora as posibilidades
plásticas e creativas de distintos útiles
(rasquetas, cepillos, esponxas, pinceis...)
como recursos e medio de expresión. |
Explora as posibilidades plásticas e
creativas de distintos soportes (pantalla do
ordenador, mesa de area, retroproxector,
encerado dixital...) como recursos e medio
de expresión.

4º-LCR.8.3-Fai uso do debuxo como medio de
expresión e comunicación de feitos,
sentimentos, emocións, vivencias, fantasías,
experiencias. [CCL, CSC, CAA]
4º-LCR.8.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Fai uso do debuxo como medio de
expresión e comunicación de feitos,
sentimentos, emocións, vivencias,
fantasías, experiencias...

4º-LCR.8.4-Respecta as produccións dos
compañeiros e compañeiras. [CCL, CSC,
CAA]
4º-LCR.8.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Valora e respecta as producións plásticas
dos compañeiros e compañeiras. | Valora e
respecta as producións musicais dos
compañeiros e compañeiras. | Valora e
respecta as producións corporais dos
compañeiros e compañeiras.

4º-LCR.8.5-Desfruta cas diferentes obras
plásticas presentes na aula e no contorno,
museos e exposicións. [CCL, CSC, CCEC]

4º

LCR

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

LCR-B.2.2-Potenciación da
imaxinación e fantasía e así
aumentar a creatividade.
LCR-B.2.6-Experimentación
e coñecemento das
posibilidades de
transformación dos
diferentes materiais e
obxectos.
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

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.

4º-LCR.9.1-Mostra unha actitude de atención
e relaxación diante da escoita de distintas
obras musicais populares, clásicas e
contemporáneas. [CCL, CSC, CAA]
4º-LCR.9.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Mostra unha actitude de atención e
relaxación diante da escoita de distintas
obras musicais populares, clásicas e
contemporáneas.

4º-LCR.9.2-Participa activamente e goza en
actividades musicais, danzas colectivas e
individuais e outros xogos de expresión
corporal. [CCL, CSC, CCEC]
4º-LCR.9.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Participa activamente e goza en
actividades de dramatización, xogo
simbólico e outros xogos de expresión

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.2.16-Vivencia de
xestos e movementos como
recursos corporais para a
expresión e o intercambio
afectivo.
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.2.1-Exploración
sensorial dos elementos
presentes no contorno
integrando actividades de
tocar, ulir, oír e ver.

corporal. | Participa activamente na
interpretación de danzas colectivas e
individuais.

4º-LCR.9.3-Explora as posibilidades sonoras
de obxectos cotiáns e de instrumentos
musicais. [CCL, CSC, CCEC]
4º-LCR.9.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Explora as posibilidades sonoras de
obxectos cotiáns e de instrumentos
musicais.

4º-LCR.9.4borrar-BORRAR []
4º-LCR.9.4borrar RELACIONADO NO XADE
CON: Gústalle imitar sons e ritmos
diversos. | Explora as posibilidades
sonoras da voz. | Explora as propiedades
sonoras do corpo.

Bloque 3: Linguaxe audiovisual
4º

LCR

LCR.m - Achegarse ó
coñecemento e
emprego das TICordenadores, 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
creativos para a elaboración
de producións audiovisuais,
a través de programas de
edición de textos, de
gráficos e de sons.
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.3.6-Valoración crítica
dos contidos e da estética
das producións 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.

4º-LCR.10.1-Demostra interese e gusto polas
actividades nas que se empregan as TIC.
[CCL, CSC, CCEC, CD]
4º-LCR.10.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Demostra interese e gusto polas
actividades nas que se empregan as TIC.

4º-LCR.10.2-Recoñece a utilidade da cámara
fotográfica e de vídeo como ferramenta para
captar a realidade. [CCL, CSC, CCEC, CD]
4º-LCR.10.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Recoñece a utilidade da cámara
fotográfica como ferramenta para captar a
realidade.

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal en 4 anos

Niv
el

Área

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

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

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.1.13Recoñecemento e vivencia
das referencias espazotemporais 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 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-B.1.15Identificación manifestación,
regulación e control de
necesidades básicas do
corpo como, especialmente
os hábitos de hixiene.

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

Indicadores de logro - [C.C]

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe
5º

5º

5º

5º

CSMAP

CSMAP

CSMAP

CSMAP

5º-CSMAP.1.1-Debuxa a figura humana,
diferenciando as partes básicas (cabeza,
brazos, mans, tronco, pernas e pés [CCL,
CSIEE, CAA]
5º-CSMAP.1.2-dentifica e nomea segmentos
corporais sobre si mesmo [CCL, CSIEE, CAA]

5º-CSMAP.2.1-Controla o corpo en
movemento, adaptando a resposta motriz ás
dimensións e elementos do espacio
(itinerarios, circuitos, percorridos,..). [CSIEE]
5º-CSMAP.2.2-Sitúa os obxectos e localízaos:
diante-detrás, dentro-fóra, arriba-abaixo,
preto-lonxe, enriba-debaixo, primeiroderradeiro. [CSIEE, CMCT, CCL]
5º-CSMAP.2.3-Ten unha boa coordinación de
movementos. [CSIEE]
5º-CSMAP.2.4-Presenta un bo domnio de
habilidades de motricidade fina. [CSIEE]
5º-CSMAP.2.5-Oriéntase ben en espacios
exteriores e pouco coñecidos (saídas,
excursións ....). [CSIEE]

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.1.16CSMAP.3-Recoñecer os
Recoñecemento das
sentidos e identificar
percepcións sensoriais
percepcións e sensacións.
propioceptivas que proveñen
dos propios músculos e
articulacións e das
percepcións
extereoceptivas- dos
sentidos.
CSMAP-B.1.17Recoñecemento dos
sentidos como medio de
expresión, percepción e
comprensión do mundo que
o rodea.
CSMAP-B.1.10Recoñecemento dos
sentidos como medio de
expresión, percepción e
comprensión do mundo que
o rodea e como medio
favorecedor do
desenvolvemento cognitivo.

5º-CSMAP.3.1-Diiferencia e verbaliza as
percecpcións dos seus sentidos e identifica as
sensacións recibidas en cada un deles.
[CSIEE, CAA, CCL]

CSMAP.a -Formarse
unha autoimaxe
positiva, identificando

CSMAP-B.1.3-Adquisición
de confianza nas
capacidades propias e

5º-CSMAP.4.1-Proponlle novas ideas ao
grupo. [CSIEE, CSC]

CSMAP.4-Construir unha imaxe
positiva propia e aceptar a súa
identidade, manifestando

5º-CSMAP.3.2-Discrimina silencio-son.
[CSIEE]

5º

5º

CSMAP

CSMAP

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.

potenciación do afán de
confianza nas súas posibilidades 5º-CSMAP.4.2-Ten iniciativa e intenta
superación.
e recoñecendo as súas
executala. [CSIEE, CSC]
CSMAP-B.1.9-Aceptación e limitacións.
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-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.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 aceptación e
respecto polas
diferenzas individuais.

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-B.1.14Desenvolvemento 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.

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

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-B.1.18-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.

CSMAP-B.2.11-Exploración
das posibilidades
perceptivas, motrices e
expresivas propias e das
demáis persoas, amosando
iniciativa para aprender
habilidades novas.
CSMAP-B.2.12-Aceptación
do xogo como medio de
desfrute e de relación cos
demáis.
CSMAP-B.2.10-Potenciación
das súas capacidades
motoras, de coordinación e
de orientación no espazo.

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

CSMAP-B.2.1-Participación
nos xogos e na actividade
motriz, amosando actitudes

CSMAP.8-Participar en xogos e
5º-CSMAP.8.1-Intégrase en xogos e
actividades colectivas aceptando actividades de grupo, cooperando cos demais
as normas que os rexen.
nenos e nenas. [CSC CSIEE CCL]

5º-CSMAP.5.1-Identifica características
diferentes nun compañeiro ou nunha
compañeira e adopta posturas non
discriminatorias. [CCL CSC CSIEE]
5º-CSMAP.5.2-Describe diferenzas e
semellanzas entre persoas.
[(CCL,CSC,CSIEE)]
5º-CSMAP.5.3-Identifica as características do
seu sexo e participa en xogos, actiividades...
independientemente do xénero [CCL CSC
CSIEE]

5º-CSMAP.6.1-Progresa no control dos seus
sentimentos e emocións. [CSIEE CCL CSC]
5º-CSMAP.6.2-Presta axuda aos compañeiros
cando os ve en apuros. [CCL CSC CSIEE]
5º-CSMAP.6.3-Expresa e identifica nel/a
mesmo/a diferentes estados de ánimo.
[CSIEE CCL CSC]

Bloque 2: Xogo e movemento
5º

5º

CSMAP

CSMAP

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

CSMAP.e --Adecuar o
propio comportamento
ás necesidades ou

5º-CSMAP.7.1-Participa en xogos amosando
unha destreza motora axeitada ó agardado
para a idade. [CSIEE CCL CSC]
5º-CSMAP.7.2-Coordina a súa acción coa das
demais compañeiras e compañeiros cando o
xogo o require. [(CCL,CSC,CSIEE)]

requerimentos das
outras persoas,
desenvolvendo
actitudes e hábitos de
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.

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-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.2.13Fortalecemento de vínculos
afectivos: amizade,
cooperación, axuda,
solidariedade,..a través do
xogo.

5º-CSMAP.8.2-Acepta as regras dos xogos.
[CSC CSIEE CCL]
5º-CSMAP.8.3-Supera o feito de non gañar
nos xogos de competición. [CSC CSIEE CCL]
5º-CSMAP.8.4-Respecta aos compañeiros e
compañeiras e persoas adultas. [CSC CSIEE
CCL]

Bloque 3: A actividade cotiá
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.

Bloque 4: O coidado persoal e saúde

CSMAP-B.2.8-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.
CSMAP-B.3.4-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.3.3-Hábitos
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.
CSMAP-B.3.5-Planificación
secuenciada da acción para
resolver tarefas.
CSMAP-B.3.8Recoñecemento progresivo
da súa identidade persoal:
capacidades, actitudes e
coñecementos, aplicándoos
nas súas actividades diarias.

CSMAP.9-Resolver con iniciativa 5º-CSMAP.9.1-Soluciona pequenos problemas
e autonomía as actividades da
da vida cotiá. [CSIEE CSC CCL CAA]
vida cotiá, colaborar en tarefas e
aceptar as normas.
5º-CSMAP.9.2-Acepta ter que esperar a súa
quenda. [CSIEE CSC CCL CAA]
5º-CSMAP.9.3-Amosa unha actitude positiva
ante as propostas de actividade. [CSIEE CSC
CCL CAA]
5º-CSMAP.9.4-Fai propostas de actividades
para realizar. [(CSIEE,CSC,CCL,CAA)]
5º-CSMAP.9.5-Participa na planificación e
desenvolvemento dos proxectos de
investigación na aula. [CSIEE CSC CCL CAA]
5º-CSMAP.9.6-Remata as tarefas e
actividades que empeza, seguindo as
estratexias acordadas. [CSIEE CSC CCL
CAA]

5º

5º

CSMAP

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.4.2-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.4.6-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.
CSMAP-B.4.1Recoñecemento das
necesidades básicas do
corpo- hixiene, alimentación,
descanso..
CSMAP-B.4.5-Comprensión
da necesidade das normas
de comportamento
establecidas durante as
comidas, os
desprazamentos, o
descanso e a hixiene.

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

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
CSMAP.11-Identificar situacións
axeitado de instrumentos,
de risco e actuar
ferramentas e instalacións
coherentemente ante elas
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.

5º-CSMAP.10.1-Ao rematar unha actividade
(individualmente e en equipo), colabora para
ordenar o material [CSIEE CCL]
5º-CSMAP.10.2-Ten autonomía nas accións
encamiñadas á satisfación das necesidades
básicas: a alimentación, a hixiene e o coidado
propio do seu contorno. [CSIEE CCL]

5º-CSMAP.11.1-Identifica situacións perigosas
e procura evítalas. [CSIEE]
5º-CSMAP.11.2-Entra e sae da aula en orde
[CCL CSC CSIEE]

Coñecemento do contorno en 4 anos

Niv
el

Área

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Indicadores de logro - [C.C]

Bloque 1: Medio físico: elementos, relacións e medida.
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.

5º-CC.1.1-Realiza series sinxelas seguindo un
ou varios criterios dados. [CMCT CCL CSIEE]
5º-CC.1.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Realiza series sinxelas seguindo un criterio
dado.

5º-CC.1.2-Experimenta cos obxectos e
materiais para obter información e observar as
reaccións, describindo algúns dos seus
atributos. [CMCT CCL CSIEE]
5º-CC.1.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Experimenta cos obxectos e materiais para
obter información e observar as reaccións.
| Sabe describir algún atributo dun
obxecto.

5º-CC.1.3-Agrupa e clasifica os obxectos
atendendo a diferentes atributos e criterios de
clasificación., empregando diferentes criterios
sucesivamente (cor, tamaño..) [CMCT CCL

CSIEE]
5º-CC.1.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Clasifica os obxectos atendendo a algún
criterio. | Agrupa os obxectos atendendo á
posesión dalgún atributo. | Pode reunir
diversos obxectos de xeitos diferentes,
cambiando o criterio de agrupamento.

5º-CC.1.4-Fai agrupacións de obxectos
atendendo a unha determinada cantidade.
[CMCT, CCL, CSIEE]

5º

CC

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

CC-B.1.6-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.

5º-CC.2.1-Identifica os diferentes usos e
funcións dos números, facendo uso dos
mesmos en situacións funcionais e cun valor
notacional en actividades como: realización
dunha axenda de teléfonos, matrícula dos
coches, calendario, xogos de mesa... [CMCT
CCL CSIEE CSC CAA]
5º-CC.2.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Identifica os diferentes usos e funcións
dos números. | Identifica diferentes usos e
funcións dos números. | Fai uso do
número en situacións funcionais e cun
valor notacional en actividades como:
realización dunha axenda de teléfonos,
matrícula dos coches, calendario

5º-CC.2.2-Coñece a serie numérica e escribe
algúns números convencionalmente [CMCT
CCL CSC]
5º-CC.2.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Coñece a serie numérica. | Escribe os
números convencionalmente.

5º-CC.2.3-Emprega a acción de contar como
estratexia para a obtención dun dato numérico
e represéntaos empregando diferentes
estratexias. [CMCT CCL CSIEE CSC CAA]
5º-CC.2.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Emprega a acción de contar como
estratexia para a obtención dun dato
numérico. | Representa cantidades
empregando diferentes estratexias
(debuxando os obxectos, raias, et.).

5º-CC.2.4-Ordena coleccións polo número de
elementos que ten, de maior a menor e
emprega os cuantificadores máis, menos
igual. [CMCT CCL CSIEE CSC CAA]
5º-CC.2.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Ordena coleccións polo número de
elementos que ten, de maior a menor. |
Emprega os cuantificadores básicos (máis,
menos, igual).

5º-CC.2.5-Resolve manipulativamente
pequenos problemas e situacións
problemáticas concretas relacionadoscoa súa
vida diaria que implican a aplicación de
operacións de cálculo sinxelas como facer
reparticións ou localizando cantidades e
empregando cáculos mentais sinxelos se é
preciso. [CMCT CCL CSIEE CSC CAA]
5º-CC.2.5 RELACIONADO NO XADE CON:
Resolve manipulativamente pequenos
problemas e situacións problemáticas
concretas relacionados coa súa vida diaria
que implican a aplicación de operacións de
calculo sinxelas. | Realiza cálculos mentais
sinxelos.

5º-CC.2.6-Representa cantidades
empregando diferentes estratexias
(debuxando os obxectos, raias,...). [CMCT
CCL CSIEE CSC CAA]
5º-CC.2.6 RELACIONADO NO XADE CON:
Representa cantidades empregando

diferentes estratexias (debuxando os
obxectos, raias, et.).

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-B.1.20-Aproximación á
utilización de sistemas de
medición convencionais
(pesas, regras,
termómentros, balanza,
cronómetro...)

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

5º-CC.3.1-Busca estratexias para resolver
situacións problemáticas. [CMCT CSIEE CCL
CAA]
5º-CC.3.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Busca estratexias para resolver situacións
problemáticas.

5º-CC.3.2-Realiza estimacións de medidas de
capacidades, lonxitude, peso e tempo
(comparando, sopesando, observando,...)
[CMCT CSIEE CCL CAA]
5º-CC.3.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Realiza estimacións de medidas de peso
(comparando, sopesando, observando...). |
Realiza estimacións de medidas de
lonxitude (comparando, sopesando,
observando...). | Realiza estimacións de
medidas de tempo (comparando,
sopesando, observando...) | .Realiza
estimacións de medidas de capacidade
(comparando, sopesando, observando...).

5º-CC.3.3-Emprega medidas arbitrarias de
capacidade (mans, cuncas, botellas,...) para
resolver situacións problemáticas, ordeando
os resultados de máis a menos. [CMCT
CSIEE CCL CAA]
5º-CC.3.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Emprega medidas arbitrarias de
capacidade (mans, cuncas, botellas...) para
resolver situacións problemáticas.

5º-CC.6.1-Iniciouse no emprego, en situacións
significativas, de sistemas de medición
convencional, como regras, termómetros,
pesas... [CMCT CCL CSIEE CAA]
5º-CC.6.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Iniciouse no emprego, en situacións
significativas, de sistemas de medición
convencionais, como regras, termómetros,
reloxos, pesas, calendario, etc.

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.1.19-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.

5º-CC.4.1-Recoñece aspectos xeométricos
das figuras xeométricas: rectángulos,
cadrados, triángulos, círculos (lados, forma,..)
e da liña e o punto [CMCT CSIEE CCL CAA]
5º-CC.4.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece aspectos xeométricos: liña,
punto. | Recoñece aspectos xeométricos
das figuras xeométricas: rectángulos,
cadrados, triángulos, círculos (lados,
forma...).

5º-CC.4.2-Recoñece e representa algunhas
figuras xeométricas: rectángulo, cadrado,
círculo, triángulo. [CMCT CSIEE CCL]
5º-CC.4.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece algunhas figuras xeométricas:
rectángulo, cadrado, círculo, triángulo. |
Representa as formas xeométricas
básicas.

5º-CC.4.3-Localiza as figuras
xeométricas formas presentes no elementos
do seu contorno. [CMCT CSIEE CCL]
5º-CC.4.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece algunhas figuras xeométricas:
rectángulo, cadrado, círculo, triángulo.

5º

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
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,...

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.

5º-CC.5.1-Coloca os obxectos e persoas,
localízaos e verbaliza a súa posición
empregando as nocións: diante- detrás, pretolonxe, dentro-fóra, arriba-abaixo, a un lado e a
outro lado, antes de, despois de, entre. [CMCT
CCL CSIEE]
5º-CC.5.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: dentro-fóra. |
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: preto-lonxe.|
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: abaixo-arriba.|
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: diante-detrás. |
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: ao lado (un lado e
outro lado), no medio.

5º-CC.5.2-Localiza aproximadamente nun
plano lugares significativos. [CMCT CCL
CSIEE]
5º-CC.5.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Localiza aproximadamente nun plano
lugares significativos.

5º-CC.5.3-Representa os espazos nos que se
desenvolve( plano da aula, plano do centro,
itinerarios...) empregando debuxos,
fotografías, planos. [CMCT, CCL, CSIEE]

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.1.18-Secuencia
temporalmente feitos
significativos vivenciados.
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.1.16-Aproximación ó
uso do calendario.

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

5º-CC.6.1-Ordena temporalmente as súas
descricións utilizando correctamente as
nocións: onte, hoxe, mañá. [CMCT CCL]
5º-CC.6.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Ordena temporalmente as súas descricións
utilizando correctamente as nocións: onte,
hoxe, mañá.

5º-CC.6.2-Capta a periodicidade e asocia
tempos horarios con determinadas accións e
situacións asociadas á súa actividade (saída
ao recreo, xantar, durmir...), anticipando e
recordando unha secuencia de eventos.
[CMCT CCL CSIEE CAA]
5º-CC.6.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Capta a periodicidade dos sucesos e
situacións asociadas á súa actividade.|
Anticipa e recorda unha secuencia de
eventos.

5º-CC.6.3-Relaciona feitos concretos cunha
determinada época do ano (estacións do ano),
explicando as súas características [CMCT
CCL CSIEE CAA]
5º-CC.6.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Pode relacionar feitos concretos cunha
determinada época do ano (estacións do
ano).

5º-CC.6.4-Diferenza os días da semana en
relación coas actividades que se fan
habitualmente, ordeando as accións máis
relevantes que se fan ó longo do día. [CMCT
CCL CSIEE CAA]
5º-CC.6.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Diferenza os días da semana en relación
coas actividades que se fan habitualmente.
| Ordena as accións máis relevantes do día.

5º-CC.6.5-Diferenza as nocións temporais de:
dia-noite, antes-despois-agora, pola mañá,
pola tarde, pola noite. [CMCT CCL CSIEE
CAA]
5º-CC.6.5 RELACIONADO NO XADE CON:
Diferenza as nocións temporais de: antesdespois-agora. | Diferenza as nocións
temporais de: onte-hoxe-mañá | Diferenza

as nocións temporais de: pola mañá-pola
tarde-pola noite.| .Diferenza as nocións
temporais de: día-noite.

Bloque 2: Achegamento á natureza
5º

5º

CC

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.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.2.1-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.2.7-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.
CC-B.2.11-Os axentes
atmosféricos, a súa
representación e relación
cos cambios na natureza

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.

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-B.2.3-Observación
dalgunhas características,
comportamentos, funcións e
cambios nos seres vivos.

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

5º-CC.7.1-Identifica e aplica na súa vida
normas básicas para a conservación do
contorno, valorando críticamente as accións
humanas que contaminan e danan o medio
ambiente. [CCL CSIEE CAA]
5º-CC.7.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Identifica normas básicas para a
conservación do contorno. | Amósase
sensible cara á conservación e
mantemento de ambientes limpos e non
contaminados.

5º-CC.7.2-Rexistra con debuxos, esquemas,
gráficos e escrituras convencionais ou non o
observado ou experimentad [CCL CSIEE
CAA]
5º-CC.7.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Representa con debuxos o observado ou
experimentado. | Traduce o que observou
ou experimentou á linguaxe verbal ou
xestual.

5º-CC.7.3-Fai preguntas sobre obxectos,
situacións, persoas e fenómenos, formula
hipóteses e expresa as súas observacións,
con linguaxe verbal e non verbal [CCL CSIEE
CAA]
5º-CC.7.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Fai preguntas sobre obxectos, situacións,
persoas e fenómenos. | Traduce o que
observou ou experimentou á linguaxe
verbal ou xestual.

5º-CC.7.4-Participa nos proxectos e pequenas
investigacións que se fan na aula, anticipando
as distintas fases do mesmo. [CCL CSIEE
CAA]
5º-CC.7.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Participa na planificación dos proxectos
desenvolvidos na aula.

5º-CC.8.1-Identifica que os seres vivos
(persoas, animais e prantas) seguen un ciclo
vital: nacen, medran, reprodúcense e morren.
[CSIEE CCL]
5º-CC.8.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Identifica que os seres vivos seguen un
ciclo vital: nacen, medran, reprodúcense e
morren.

5º-CC.8.2-Identifica as necesidades nas
etapas de desenvolvemento das persoas e
doutros seres vivos (alimentación, hixiene,..) e
describe as súas características físicas.
[CSIEE CCL]
5º-CC.8.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Identifica características e cambios nos
procesos de crecemento e etapas de
desenvolvemento das persoas e outros
seres vivos. | Identifica as necesidades nas
etapas de desenvolvemento das persoas e
doutros seres vivos (alimentación,
hixiene...).

Bloque 3: Cultura e vida en sociedade
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.3.5-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.

5º-CC.9.1-Conta cousas das súas
experiencias e transmite mensaxes da escola
á casa e da casa á escola (contando, por
nota...) [CSC CSIEE CCL]
5º-CC.9.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Conta cousas das súas experiencias
familiares. | É quen de transmitir mensaxes
da escola á casa e da casa á escola.

5º-CC.9.2-Acepta, respecta e participa na
elaboración das normas de funcionamento da
aula e adapta o seu comportamento ás regras
en diferentes contextos. [CSC CSIEE CCL]
5º-CC.9.2 RELACIONADO NO XADE CON:
cepta e respecta as normas de
funcionamento da aula.| Adapta o seu
comportamento ás regras dos diferentes
contextos.

5º-CC.9.3-Colabora co resto de compañeiros
e compañeiras na vida da aula, chegando a
acordos. [CSC CSIEE CCL]
5º-CC.9.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Colabora co resto dos compañeiros e
compañeiras na vida da aula. | Ten
capacidade para xogar cos compañeiros e
compañeiras chegando a acordos.

5º-CC.9.4-Amósase conciliador cando xorde
un conflicto. [CSC CSIEE CCL]
5º-CC.9.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Amósase conciliador/a cando xorde un
conflito.

5º-CC.9.5-Nomea os membros da súa familia
(parentescos lonxanos) e as relacións
existentes entre eles. [CSC CSIEE CCL]
5º-CC.9.5 RELACIONADO NO XADE CON:
Nomea os membros da súa familia. |
Comprende e sabe explicar as relacións
máis básicas entre familiares.

5º-CC.9.6-Asume as responsabilidades que lle
son asignadas polo mestre ou dentro dos
equipos. [CSC CSIEE CCL]
5º-CC.9.6 RELACIONADO NO XADE CON:
Asume as responsabilidades que lle son
asignadas.

5º-CC.9.7-Busca a seguridade das persoas
adultas próximas e desenvolve empatía e
hábitos cooperativos cos iguais. [CSC, CSIEE,
CCL]

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.

5º-CC.10.1-Coñece e recoñece a necesidade
dos medios de transporte. [CCL CSIEE]
5º-CC.10.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Coñece os medios de transporte e
comunicación.

5º-CC.10.2-Coñece distintos oficios e
recoñece o seu valor na sociedade,
identificando estereotipos sexistas. [CCL
CSIEE]
5º-CC.10.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Coñece distintos oficios e recoñece o seu
valor na sociedade. | Ten superados os
estereotipos sexistas referidos a persoas
usuarias dalgún servizo comunitario e dos

profesionais que alí desenvolven os seu
traballo.

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.

5º-CC.11.1-Participa e recoñece as festas
populares que se celebran no seu contorno,
coñecendo feitos, costumes e obxectos
[CCEC]
5º-CC.11.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Participa e recoñece as festas populares
que se celebran no seu contorno. | Coñece
feitos, costumes e obxectos relacionados
coas celebracións.

5º-CC.11.2-Sente curiosidade por achegarse
ao coñecemento de sucesos e persoas
relevantes da historia da comunidade galega,
de España e do mundo. [CCEC]
5º-CC.11.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Sente curiosidade por achegarse ao
coñecemento de sucesos relevantes da
historia da comunidade galega, de España
e do mundo. | Sente curiosidade por
achegarse ao coñecemento de persoas
relevantes da historia da comunidade
galega, de España e do mundo.

5º-CC.11.3-Identifica algunhas manifestacións
culturais próximas. [CCEC]

Linguaxes: comunicación e representación en 4 anos

Niv
el

Área

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Indicadores de logro - [C.C]

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-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-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.1.19-Participación de
forma oral en conversas,
narracións, anécdotas,
chistes, xogos colectivos e
outros, incrementando o
vocabulario, empregándoo
con crecente precisión, con
entoación axeitada,
pronuncia clara e usando
estrutiras oracionais que
enreiquezan as propias

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

5º-LCR.1.1-Comunícase cos demais
(compañeiros e adultos), empregando sinais
extralingüísticos (xesto, entoación, expresión)
para reforzar o significado das súas mensaxe,
e adecuando o tono de voz á situación. [CSC,
CCL]

Bloque 1: Linguaxe verbal
5º

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.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

5º-LCR.1.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Comunícase cos compañeiros e
compañeiras. | Emprega sinais
extralingüísticos (xesto, entoación,
expresión) para reforzar o significado das
súas mensaxes. | Comunícase coas
persoas adultas. | Adecúa o seu ton de voz
á situación.

5º-LCR.1.1-Expresa con espontaneidade e
coherencia emocións, sentimentos e
vivencias, empregando con precisión o
vocabulario que posúe e incorporando
palabras novas. [CSC,CCL]
5º-LCR.1.2-Emprega expresións
convencionais de cortesía para saudar: ola,
bos días, boas tardes e boas noites e de
despedida: ola, adeus, ata mañá. [CCL, CSC,
CAA]

competencias
comunicativas.
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.1.4-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.

5º-LCR.2.1-Presta atención ás informacións
que lle transmiten outras persoas e
comprende as explicacións (varias
instruccións sinxelas consecutivas) que se
dan na clase. [CCL, CSC, CAA]
5º-LCR.2.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Presta atención ás informacións que lle
transmiten outras persoas. | Comprende as
explicacións que se dan na clase. |

5º-LCR.2.2-Respecta as quendas de palabra.
[CSC, CCL]
5º-LCR.2.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Respecta as quendas de palabra e sabe
escoitar.

5º

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.

5º-LCR.3.1-Amosa interese por expresarse
nunha lingua estranxeira. [CCL CSC CAA]
5º-LCR.3.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Amosa interese por participar en
interaccións orais nunha lingua
estranxeira.

5º-LCR.3.2-Participa en intercambios orais
moi básicos nunha lingua estranxeira: saúdar,
respostar cunha palabra... co vocabulario
traballado [CCL, CSC, CAA]
5º-LCR.3.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Participa empregando formas non
lingüísticas (xestos, accións) en
actividades desenvolvidas na lingua
estranxeira. | Emprega expresións
convencionais de cortesía de saúdo, na
lingua estranxeira. | Emprega expresións
convencionais de cortesía de despedida na
lingua estranxeira. | Emprega expresións
convencionais de cortesía para
desculparse na lingua estranxeira.|
Emprega expresións convencionais de
cortesía de agradecemento na lingua
estranxeira.

5º

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.c comprender que as
palabras, escrituras
indeterminadas,
números, notas
musicais, iconas e
outros símbolos e
signos convencionais
poden representar os
pensamentos,
experiencias,
coñecementos, ideas e
intencións das persoas.

LCR-B.1.8-Achegamento á
lingua escrita como medio
de comunicación,
información e gozo a través
de soportes diferentes.
LCR-B.1.11-Identificación de
palabras e frases escritas
moi significativas e usuais (o
seu nome e o dos
compañeiros, palabras de
uso na aula). 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-B.1.13-Escoita e
comprensión da lectura en
voz alta, nas dúas linguas
oficiais, e como fonte de
pracer e aprendizaxe
compartida.

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

5º-LCR.4.1-Recoñece que os signos escritos
comunican e expresan informacións,
percibindo diferencias e semellanzas
cuantitativas entre as palabras: (cantidade de
letras, longas e curtas...) [CCL CMCT CSC
CCEC CAA]
5º-LCR.4.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece que os signos escritos
comunican e expresan informacións. |
Percibe diferenzas e semellanzas entre
palabras atendendo a propiedades
cuantitativas (cantidade de letras, palabras
longas e curtas).

5º-LCR.4.2-Recoñece (de forma básica) a
funcionalidade dos diferentes tipos de textos:
enumerativos (localizar informacións
concretas), como carteis, listas , prescriptivos
(regular a acción para a consecución dalgún
obxectivo), como receitas de cociña, regras de
xogo...., presciptivos (formato, estrutura, modo
de lectura...), informativos (localizar e obter
información) literarios (entretemento e
divesión) como contos, lendas, poesías... e
expositivos (comprender ou transmitir novos
coñecementos), como biografías, libros de
consulta... [CCL CMCT CSC CCEC CAA]
5º-LCR.4.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece a funcionalidade dos textos
enumerativos (localizar informacións
concretas), como carteis, listas... |
Recoñece a funcionalidade dos textos

prescritivos (regular a acción para a
consecución dalgún obxectivo), como
receitas de cociña, regras de xogo.... |
Recoñece a funcionalidade dos textos
informativos (coñecer ou transmitir
explicacións e informacións de carácter
xeral), como noticias de prensa,
correspondencia persoal... | Recoñece a
funcionalidade dos textos expositivos
(comprender ou transmitir novos
coñecementos), como biografías, libros de
consulta... | Recoñece a funcionalidade dos
textos literarios (entretemento e diversión),
como contos, lendas, poesías...

5º-LCR.4.3-Solicita que lle lean para obter
información, preguntando o significado das
palabras presentes no seu arredor (carteis,
revistas, libros de consulta) [CCL CMCT CSC
CCEC CAA]
5º-LCR.4.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Solicita que lle lean para obter información.
| Fai preguntas para coñecer o que está
escrito en carteis, revistas...

5º-LCR.4.4-Recoñece o nome das
compañeiras e compañeiros. [CCL CMCT
CSC CCEC CAA]
5º-LCR.4.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece o nome das compañeiras e
compañeiros.

5º

5º

LCR

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.c - comprender
que as palabras,
escrituras
indeterminadas,
números, notas
musicais, iconas e
outros símbolos e
signos convencionais
poden representar os
pensamentos,
experiencias,
coñecementos, ideas e
intencións das persoas.

LCR-B.1.10-Iniciación no
uso da escrita en situacións
contextualizadas e reais.
LCR-B.1.11-Identificación de
palabras e frases escritas
moi significativas e usuais (o
seu nome e o dos
compañeiros, palabras de
uso na aula). 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-B.1.12-Interese e gusto
por producir mensaxes con
trazos cada vez máis
precisos e lexibles.
LCR-B.1.8-Achegamento á
lingua escrita como medio
de comunicación,
información e gozo a través
de soportes diferentes.

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

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 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-B.1.15-Memorización e
recitado de textos sinxelos
(poemas curtos, rimas,?).
LCR-B.1.14-Dramatización

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

5º-LCR.5.1-Escribe o seu nome sen axuda de
modelos, e dos compañeiros/as con modelo.
[CCL CSC CCEC]
5º-LCR.5.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece o seu nome. | Recoñece o nome
das compañeiras e compañeiros.

5º-LCR.5.2-Crea e recrea textos significativos
seguindo as hipóteses da etapa indeterminada
ou silábica sen correspondencia sonora,
segundo o ritmo madurativo do alumno. [CCL,
CSC, CAA]
5º-LCR.5.2 RELACIONADO NO XADE CON:
No proceso de aprendizaxe da lingua
escrita atópase na etapa indeterminada. | o
proceso de aprendizaxe da lingua escrita
atópase na etapa indeterminada rompendo
xa o trazo. | No proceso de aprendizaxe da
lingua escrita atópase na etapa
indeterminada mantendo a hipótese de
cantidade de letras. | No proceso de
aprendizaxe da lingua escrita atópase na
etapa indeterminada mantendo a hipótese
de variedade de letras. | No proceso de
aprendizaxe da lingua escrita atópase na
etapa silábica sen correspondencia
sonora. | No proceso de aprendizaxe da
lingua escrita atópase na etapa silábica
con correspondencia sonora. | No proceso
de aprendizaxe da lingua escrita atópase
na etapa silábica-alfabética. | No proceso
de aprendizaxe da lingua escrita atópase
na etapa alfabética.

5º-LCR.6.1-Escoita con atención a lectura de
diferentes textos literarios: contos, relatos,
lendas, poesías, rimas, adiviñas... mantendo
unha actitude activa ante a mesma. [CCL CSC
CAA]
5º-LCR.6.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Escoita con atención a lectura de
diferentes textos literarios: contos, relatos,
lendas, poesías, rimas, adiviñas... | Ten
unha actitude activa ante a lectura.

5º-LCR.6.2-Gusta de participar en xogos

de textos literarios, desfrute
e interese por expresarse a
través de recursos non
lingüísticos.
LCR-B.1.16-Participación
creativa en xogos
lingüísticos.
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.

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.1.18-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.

lingüísticos "encadeados de palabras,
adiviñas, trabalinguas, onomatopeas..."
acompañados de respostas corporais. [CCL
CSC CCEC]
5º-LCR.6.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Gusta de participar en xogos lingüísticos
"encadeados de palabras, adiviñas,
trabalinguas, onomatopeas..."
acompañados de respostas corporais.

5º-LCR.6.3-Escoita con atención a lectura de
diferentes textos literarios:contos, relatos,
lendas, poesías, rimas, adiviñas...mantendo
unha actitude activa ante a mesma. [CCL,
CSC, CAA]

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

5º-LCR.7.1-Emprega o sistema de
organización de libros da biblioteca. [CCL,
CSC, CAA]
5º-LCR.7.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Fai uso da biblioteca valorándoa como
fonte de información e como fonte de
pracer.

5º-LCR.7.2-Gústalle mirar e "ler" libros
autonomamente. [CCL CSC CCEC CAA]
5º-LCR.7.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Gústalle mirar e "ler" libros
autonomamente.

5º-LCR.7.3-Coida e respecta as normas da
biblioteca da aula. [CCL CSC CCEC CAA]
5º-LCR.7.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Respecta e coida a biblioteca da aula.

Bloque 2: Linguaxe artística: plástica-musical- corporal
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.8-Expresarse e
comunicarse utilizando medios,
materiais e técnicas propios das
diferentes linguaxes artísticas e
audiovisuais.

5º-LCR.8.1-As súas producións plásticas son
orixinais e creativas. [CCL CSC CCEC]
5º-LCR.8.1 RELACIONADO NO XADE CON:
As súas producións plásticas son orixinais
e creativas.

5º-LCR.8.2-Explora as posibilidades plásticas
e creativas de distintos soportes (pantalla do
ordenador, mesa de luz, retroproxector,
encerado dixital...), materiais (papeis, cartón,
arame, plástico, teas, cortiza, barro...) e útiles
(rasquetas, cepillos, esponxas, pinceis...)
como recursos e medio de expresión. [CCL
CSC CCEC]
5º-LCR.8.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Explora as posibilidades plásticas e
creativas de distintos soportes (pantalla do
ordenador, mesa de area, retroproxector,
encerado dixital...) como recursos e medio
de expresión. | Explora as posibilidades
plásticas e creativas de distintos materiais
(papeis, cartón, arame, plástico, teas,
cortiza, barro...) como recurso e medio de
expresión. | Explora as posibilidades
plásticas e creativas de distintos útiles
(rasquetas, cepillos, esponxas, pinceis...)
como recursos e medio de expresión.

5º-LCR.8.3-Valora e respecta as produccións
dos compañeiros e compañeiras. [CCL CSC
CCEC]
5º-LCR.8.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Valora e respecta as producións plásticas
dos compañeiros e compañeiras. | Valora e
respecta as producións musicais dos
compañeiros e compañeiras. | Valora e
respecta as producións corporais dos

LCR-B.2.9-Planificación do
proceso de elaboración
dalgunha obra plástica, o
seu desenvolvemento e
posterior comunicación.
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.

5º

LCR

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

compañeiros e compañeiras.

5º-LCR.8.4-Valora as diferentes obras
plásticas presentes na aula e no contorno,
museos e exposicións. [CCL CSC CCEC]
5º-LCR.8.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Valora as diferentes obras plásticas
presentes na aula e no contorno, museos e
exposicións.

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.2.10-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 as
propias creacións.
LCR-B.2.16-Vivencia de
xestos e movementos como
recursos corporais para a
expresión e o intercambio
afectivo.
LCR-B.2.17-Participación
activa e gozo na
interpretación de cancións,
xogos musicais e danzas
colectivas e individuais.

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.

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

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

5º-LCR.9.1-Produce sons e ritmos
empregando instrumentos musicais. [CCL
CSC CCEC]
5º-LCR.9.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Produce sons e ritmos empregando
instrumentos musicais.

5º-LCR.9.2-Mostra unha actitude de atención
e relaxación diante da escoita de distintas
obras musicais populares, clásicas e
contemporáneas. [CCL CSC CCEC]
5º-LCR.9.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Mostra unha actitude de atención e
relaxación diante da escoita de distintas
obras musicais populares, clásicas e
contemporáneas.

5º-LCR.9.3-Participa activamente e goza en
actividades musicais, de dramatización e xogo
simbólico e outros xogos de expresión
corporal. [CCL CSC CCEC]
5º-LCR.9.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Participa activamente e goza en
actividades de dramatización, xogo
simbólico e outros xogos de expresión
corporal. | Participa activamente na
interpretación de danzas colectivas e
individuais.

Bloque 3: Linguaxe audiovisual
5º

LCR

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

5º-LCR.10.1-Fai uso, con axuda, das
tecnoloxías da información e da
comunicación, na procura de información para
o desenvolvemento de proxectos na a alula
[CCL, CSC, CAA]
5º-LCR.10.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Fai uso das tecnoloxías da
información e da comunicación, na procura
de información para o desenvolvemento de
proxectos na aula.

5º-LCR.10.3-Recoñece e utilidade e emprega
a cámara fotográfica e de vídeo como
ferramenta para captar a realidade. [CCL CD
CSC CAA]

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.

5º-LCR.10.3 RELACIONADO NO XADE
CON: Recoñece a utilidade da cámara
fotográfica como ferramenta para captar a
realidade.

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal en 5 anos

Niv
el

Área

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

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-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
globalidade e asúas diferentes
partes

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.1.13Recoñecemento e vivencia
das referencias espazotemporais 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 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-B.1.15Identificación manifestación,
regulación e control de
necesidades básicas do
corpo como, especialmente
os hábitos de hixiene.

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

Indicadores de logro - [C.C]

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe
6º

6º

CSMAP

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 - Acadar
cada vez xestos e
movementos máis
precisos.

6º-CSMAP.1.1-Chega á representación
completa do esquema corporal [CCL CSIEE]
6º-CSMAP.1.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Chega á representación completa do
esquema corporal.

6º-CSMAP.1.2-Identifica e nomea as distintas
partes e elementos corporais sobre sí mesmo
e nos outros. [CSIEE CSIEE]
6º-CSMAP.1.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Nomea as partes do corpo sobre si
mesmo/a e sobre as outras persoas.

6º-CSMAP.2.1-Ten unha boa coordinación de
movementos. [CSIEE]
6º-CSMAP.2.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Ten unha boa coordinación de
movementos.

6º-CSMAP.2.2-Sitúa os obxectos e localízaos
con respecto a outros: diante-detrás, dentrofóra, arriba-abaixo, preto-lonxe, enribadebaixo, primeiro-derradeiro. [CSIEE]
6º-CSMAP.2.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Sitúa os obxectos e localízaos:
diante-detrás, dentro-fóra, arriba-abaixo,
preto-lonxe, enriba-debaixo, primeiroderradeiro.

6º-CSMAP.2.3-Controla o corpo en
movemento, adaptando a resposta motriz ás
dimensións e elementos do espacio
(itinerarios, circuitos, percorridos,..). [CSC
CSIEE]
6º-CSMAP.2.3 RELACIONADO NO XADE
CON: Controla o corpo en movemento,
adaptando a resposta motriz ás
dimensións e elementos do espazo.

6º-CSMAP.2.4-Presenta unha boa motricidade
fina [CSC CSIEE]

6º-CSMAP.2.4 RELACIONADO NO XADE
CON: Presenta unha boa motricidade fina.

6º-CSMAP.2.5-Oriéntase ben en espacios
exteriores e pouco coñecidos. [CSIEE]

6º

6º

6º

6º

CSMAP

CSMAP

CSMAP

CSMAP

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

CSMAP-B.1.16CSMAP.3-Recoñecer os
Recoñecemento das
sentidos e identificar
percepcións sensoriais
percepcións e sensacións.
propioceptivas que proveñen
dos propios músculos e
articulacións e das
percepcións
extereoceptivas- dos
sentidos.
CSMAP-B.1.10Recoñecemento dos
sentidos como medio de
expresión, percepción e
comprensión do mundo que
o rodea e como medio
favorecedor do
desenvolvemento cognitivo.
CSMAP-B.1.17Recoñecemento dos
sentidos como medio de
expresión, percepción e
comprensión do mundo que
o rodea.

6º-CSMAP.3.1-Coñece e diferencia os cinco
sentidos e identifica verbalizando as
sensacións recibidas en cada un deles
[CSIEE]

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.1.19-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.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.1.3-Adquisición
de confianza nas
capacidades propias e
potenciación do afán de
superación.
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.

6º-CSMAP.4.1-Ten iniciativa e intenta
executala tendo en conta ós demais. [CSC
CSIEE]

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-B.1.14Desenvolvemento 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.

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

CSMAP-B.1.18-Vivencias,
preferencias e intereses
propios e das demais
persoas.

CSMAP.6-Identificar e manifestar 6º-CSMAP.6.1-Progresa na auto-xestión dos
os propios sentimentos,
seus sentimentos e emocións. [CSC CSIEE]
vivencias, emocións e
comprender os das demais
6º-CSMAP.6.1 RELACIONADO NO XADE

CSMAP.c --Expresar
claramente os propios
sentimentos, emocións,
necesidades,

6º-CSMAP.3.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Identifica as propiedades dos
obxectos empregando os sentidos |
Identifica os sentidos e os seus órganos
como fontes de sensacións para o
descubrimento propio e do seu contorno.

6º-CSMAP.3.2-Discrimina silencio-son [CSC
CSIEE]
6º-CSMAP.3.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Diferenza son e silencio.

6º-CSMAP.4.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Ten iniciativa e intenta executala.

6º-CSMAP.4.2-Proponlle novas ideas ao
grupo. [CSC CSIEE]
6º-CSMAP.4.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Proponlle novas ideas ao grupo.

6º-CSMAP.5.1-Identifica as características do
seu sexo e participa en xogos, actiividades...
independientemente do xénero [CSC CSIEE]
6º-CSMAP.5.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Identifica as características do seu
sexo e participa en xogos, actividades,
etc., independentemente do xénero.

6º-CSMAP.5.2-Identifica características
diferentes nos outros e adopta posturas non
discriminatorias. [CSC CSIEE]
6º-CSMAP.5.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Identifica características diferentes
nun compañeiro ou nunha compañeira e
adopta posturas non discriminatorias.

6º-CSMAP.5.3-Fai unha descripción axeitada
doutra persoa. [CSIEE]

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.

persoas.

CON: Progresa no control dos seus
sentimentos e emocións.

6º-CSMAP.6.2-Expresa e identifica nel/a
mesmo/a e nos outros diferentes estados de
ánimo, verbalizando as posibles causas dos
mesmos. [CSIEE CSC CCL]
6º-CSMAP.6.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Expresa e identifica nel/a mesmo/a
diferentes estados de ánimo. | 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 apuros. [CSIEE CSC
CCL]
6º-CSMAP.6.3 RELACIONADO NO XADE
CON: Amósase sensible aos sentimentos
das outras persoas e préstalles axuda
cando as ve en apuros.

Bloque 2: Xogo e movemento
6º

6º

CSMAP

CSMAP

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

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.2.11-Exploración
das posibilidades
perceptivas, motrices e
expresivas propias e das
demáis persoas, amosando
iniciativa para aprender
habilidades novas.
CSMAP-B.2.12-Aceptación
do xogo como medio de
desfrute e de relación cos
demáis.
CSMAP-B.2.10-Potenciación
das súas capacidades
motoras, de coordinación e
de orientación no espazo.

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

6º-CSMAP.7.1-Participa en xogos amosando
unha destreza motora axeitada ó agardado
para a idade. [CSC CSIEE]
6º-CSMAP.7.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Gústalle participar en xogos que
supoñen exercicio motor, como carreiras
ou saltos.

6º-CSMAP.7.2-Coordina a súa acción coa dos
demais compañeiros e compañeiras cando o
xogo o require. [CSIEE, CSC, CCL]

CSMAP-B.2.1-Participación CSMAP.8-Participar en xogos e
nos xogos e na actividade
actividades colectivas aceptando
motriz, amosando actitudes as normas que os rexen.
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.2.6-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.2.13Fortalecemento de vínculos
afectivos: amizade,
cooperación, axuda,
solidariedade,..a través do
xogo.

6º-CSMAP.8.1-Supera o feito de non gañar
nos xogos de competición. [CSIEE CSC CCL]
6º-CSMAP.8.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Supera o feito de non gañar nos
xogos de competición.

6º-CSMAP.8.2-Respecta aos compañeiros e
compañeiras e persoas adultas. [CSC CSIEE]
6º-CSMAP.8.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Respecta os compañeiros e
compañeiras e persoas adultas.

6º-CSMAP.8.3-Intégrase en xogos e
actividades de grupo, cooperando cos demais
nenos e nena [CSIEE CSC CCL]
6º-CSMAP.8.3 RELACIONADO NO XADE
CON: Intégrase en xogos de grupo,
cooperando cos demais nenos e nenas.

6º-CSMAP.8.4-Acepta as regras dos xogos.
[CSIEE CSC CCL]
6º-CSMAP.8.4 RELACIONADO NO XADE
CON: Acepta as regras dos xogos.

Bloque 3: A actividade cotiá
6º

CSMAP

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

CSMAP-B.2.8-Aceptación
de compromisos,
establecendo acordos en
consideración á súa persoa,
ás outras e ao seu medio,
fortalecendo vínculos

CSMAP.9-Resolver con iniciativa 6º-CSMAP.9.1-Soluciona pequenos problemas
e autonomía as actividades da
da vida cotiá. [CSC CSIEE]
vida cotiá, colaborar en tarefas e
aceptar as normas.
6º-CSMAP.9.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Soluciona pequenos problemas da
vida cotiá.

vida cotiá.

afectivos: amizade,
cooperación, axuda,
solidariedade...a través do
xogo.
CSMAP-B.3.4-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-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-B.3.5-Planificación
secuenciada da acción para
resolver tarefas.
CSMAP-B.3.8Recoñecemento progresivo
da súa identidade persoal:
capacidades, actitudes e
coñecementos, aplicándoos
nas súas actividades diarias.

6º-CSMAP.9.2-Fai propostas de actividades
para realizar. [CSIEE CSC CCL CAA]
6º-CSMAP.9.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Fai propostas de actividades para
realizar.

6º-CSMAP.9.3-Amosa unha actitude positiva
ante as propostas de actividade. [CSIEE CSC
CCL CAA]
6º-CSMAP.9.3 RELACIONADO NO XADE
CON: Amosa unha actitude positiva ante as
propostas de actividade.

6º-CSMAP.9.4-Remata as tarefas e
actividades que empeza, buscando diferentes
estratexias para levalas a cabo. [CSC CSIEE]
6º-CSMAP.9.4 RELACIONADO NO XADE
CON: Remata as tarefas e actividades que
empeza.

6º-CSMAP.9.5-Acepta e respecta as quendas.
[CSIEE CSC CCL CAA]
6º-CSMAP.9.5 RELACIONADO NO XADE
CON: Respecta as quendas de palabra e
sabe escoitar.

6º-CSMAP.9.6-Participa na planificación e
desenvolvemento dos proxectos de
investigación na aula. [CSC CSIEE]
6º-CSMAP.9.6 RELACIONADO NO XADE
CON: Participa na planificación dos
proxectos desenvolvidos na aula.

Bloque 4: O coidado persoal e saúde
6º

6º

CSMAP

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

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.4.6-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.
CSMAP-B.4.1Recoñecemento das
necesidades básicas do
corpo- hixiene, alimentación,
descanso..
CSMAP-B.4.5-Comprensión
da necesidade das normas
de comportamento
establecidas durante as
comidas, os
desprazamentos, o
descanso e a hixiene.

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

CSMAP-B.4.9-Emprego
responsable e axeitado de
instrumentos, ferramentas e
instalacións para previr
accidentes e evitar
situacións de risco.

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

6º-CSMAP.10.1-Ten autonomía nas accións
encamiñadas á satisfación das necesidades
básicas: a alimentación, a hixiene e o coidado
propio do seu contorno. [CSIEE CCL]
6º-CSMAP.10.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Ten autonomía nas accións
encamiñadas á satisfacción das
necesidades básicas: a alimentación, a
hixiene e o coidado propio do seu
contorno.

6º-CSMAP.10.2-Ao rematar unha actividade
(individualmente e en equipo), colabora para
ordenar o material. [CSC CSIEE]
6º-CSMAP.10.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Ao rematar unha actividade
individual, ordena o material. | Ao rematar
unha actividade de pequeno grupo,
colabora para ordenar o material.

6º-CSMAP.11.1-Entra e sae da aula en orde
[CSIEE]
6º-CSMAP.11.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Sae da aula con orde. | Entra na aula
con orde.

fortalecemento da
saúde, apreciando e
gozando das situacións
cotiás equilibrio e
benestar emocional.

CSMAP-B.4.10-Fomento de
hábitos de prevención de
enfermidades e de
accidentes domésticos,
respondendo con actitude
de tranquilidade e
colaboración.

6º-CSMAP.11.2-Identifica situacións perigosas
e orocura evítalas. [CSIEE]
6º-CSMAP.11.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Identifica situacións perigosas e
evítaas.

Coñecemento do contorno en 5 anos

Niv
el

Área

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Indicadores de logro - [C.C]

Bloque 1: Medio físico: elementos, relacións e medida.
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.

6º-CC.1.1-Realiza series sinxelas e complexas
seguindo un ou varios criterios dados. [CMCT,
CCL, CSIEE, CAA]
6º-CC.1.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Realiza series sinxelas seguindo un criterio
dado.

6º-CC.1.2-Fai agrupacións de obxectos
atendendo a unha determinada cantidade.
[CMCT, CCL ,CSIEE, CAA]
6º-CC.1.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Fai agrupacións de obxectos atendendo a
unha determinada cantidade.

6º-CC.1.3-Experimenta e describe
propiedades e características d eobxectos e
materiais para observar as súas reacións e
describir algúns dos seus atributos. [CMCT,
CCL, CSIEE, CAA]

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,
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.1.9-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.

6º-CC.2.1-Fai uso dos números en situacións
funcionais e cun valor conceptual como:
indicar as cantidades dos ingredientes dunha
receita, recoller o número de nenos que
asisten a unha excursión, compoñentes dun
equipo, xogos de mesa. [CMCT CAA CCL
CSIEE]
6º-CC.2.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Fai uso do número en situacións
funcionais e cun valor conceptual como:
indicar as cantidades dos ingredientes
dunha receita, recoller o número de nenos
que asisten a unha excursión,
compoñentes dun equipo, xogos de mesa.

6º-CC.2.2-Representa cantidades
empregando a escritura convencional dos
números [CMCT CAA CCL CSIEE]
6º-CC.2.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Escribe os números convencionalmente.

6º-CC.2.3-Ordena coleccións polo número de
elementos que ten de menor a maior, e
plasma as súas cantidades. [CMCT CAA CCL
CSIEE]
6º-CC.2.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Ordena coleccións polo número de
elementos que ten, de maior a menor.

6º-CC.2.4-Coñece a serie numérica e escribe
os números convencionalmente [CMCT CAA

CCL CSIEE]
6º-CC.2.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Coñece a serie numérica. | Escribe os
números convencionalmente.

6º-CC.2.5-Emprega a acción de contar como
estratexia para a obtención dun dato numérico
e represéntaos empregando diferentes
estratexias. [CMCT CAA CCL CSIEE]
6º-CC.2.5 RELACIONADO NO XADE CON:
Emprega a acción de contar como
estratexia para a obtención dun dato
numérico. | Conta de forma ordenada e
dando un cardinal final que representa a
cantidade de obxectos dada.

6º-CC.2.6-Resolve manipulativamente
pequenos problemas e situacións
problemáticas concretas relacionadoscoa súa
vida diaria que implican a aplicación de
operacións de cálculo sinxelas. [CMCT CAA
CCL CSIEE]
6º-CC.2.6 RELACIONADO NO XADE CON:
Resolve manipulativamente pequenos
problemas e situacións problemáticas
concretas relacionados coa súa vida diaria
que implican a aplicación de operacións de
calculo sinxelas.

6º-CC.2.7-Emprega os cuantificadores para
resolver problemas matemáticos por
estimación (máis que, tanto como, menos
que...) [CMCT CAA CCL CSIEE]
6º-CC.2.7 RELACIONADO NO XADE CON:
Emprega os cuantificadores para resolver
problemas matemáticos 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.1.20-Aproximación á
utilización de sistemas de
medición convencionais
(pesas, regras,
termómentros, balanza,
cronómetro...)
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
aproximación ao seu uso.

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

6º-CC.3.1-Busca estratexias para resolver
situacións problemáticas. [CMCT CCL CAA
CSIEE]
6º-CC.3.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Busca estratexias para resolver situacións
problemáticas.

6º-CC.3.2-Emprega medidas arbitrarias de
capacidade (mans, cuncas, botellas...) e
lonxitude (cordeis, cordas) para resolver
situacións problemáticas, ordeando os
resultados de máis a menos e viceversa.
[CMCT CCL CAA CSIEE]
6º-CC.3.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Emprega medidas arbitrarias de
capacidade (mans, cuncas, botellas...) para
resolver situacións problemáticas. |
Emprega medidas arbitrarias de lonxitude
(varas, cordeis...) para resolver situacións
problemáticas. | Mide obxectos e
ordénaos: máis grande que, máis pequeno
que.

6º-CC.3.3-Iniciouse no emprego, en situacións
significativas, de sistemas de medición
convencional, como regras, termómetros,
pesas,.. [CMCT CCL]
6º-CC.3.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Iniciouse no emprego, en situacións
significativas, de sistemas de medición
convencionais, como regras, termómetros,
reloxos, pesas, calendario, etc.

6º-CC.3.4-Realiza estimacións de medidas de
peso, capacidades, lonxitude e tempo(
comparando, sopesando, observando...)
[CMCT, CAA, CCL, CSIEE]

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.1.19-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.

6º-CC.4.1-Recoñece aspectos xeométricos
das figuras xeométricas: rectángulos,
cadrados, triángulos, círculos (lados, forma,..).
e da liña e o punto e localízaos no seu
contorno. [CMCT CCL CAA CSIEE]
6º-CC.4.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece aspectos xeométricos: liña,
punto. | Recoñece aspectos xeométricos
das figuras xeométricas: rectángulos,
cadrados, triángulos, círculos (lados,
forma...).

6º-CC.4.2-Recoñece e representa algunhas
figuras xeométricas: rectángulo, cadrado,
círculo, triángulo [CMCT CCL CAA CSIEE]
6º-CC.4.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Representa as formas xeométricas
básicas. | Recoñece algunhas figuras
xeométricas: rectángulo, cadrado, círculo,
triángulo.

6º-CC.4.3-Recoñece aspectos xeométricos da
esfera, cubo, e prisma e localízaos no seu
contorno. [CMCT, CCL, CAA, CSIEE]

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.1.15-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.1.17-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.

6º-CC.5.1-Representa os espacios nos que se
desenvolve (plano da aula, plano do centro,
itinerarios,..), empregando debuxos,
fotografías, planos, mapas.. [CMCT CCL
CSIEE]
6º-CC.5.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Representa e interpreta o espazo
empregando debuxos, fotografías, planos,
mapas... | Representa os espazos nos que
se desenvolve (plano da aula, plano do
centro, itinerarios...).

6º-CC.5.2-Localiza aproximadamente nun
plano lugares significativos. [CMCT CCL
CSIEE]
6º-CC.5.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Localiza aproximadamente nun plano
lugares significativos.

6º-CC.5.3-Coloca os obxectos e persoas,
localízaos e verbaliza a súa posición
empregando as nocións: diante- detrás, pretolonxe, dentro-fóra, arriba-abaixo, a un lado e a
outro lado, antes de, despois de, entre. [CMCT
CCL]
6º-CC.5.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: dentro-fóra. |
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: preto-lonxe. |
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: abaixo-arriba. |
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: diante-detrás. |
Coloca os obxectos e localízaos
empregando as nocións: ao lado (un lado e
outro lado), no medio. | Emprega as
nocións espaciais para explicar a
localización dalgún obxecto ou persoa.

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.1.18-Secuencia
temporalmente feitos
significativos vivenciados.
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.1.16-Aproximación ó
uso do calendario.

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

6º-CC.6.1-Ordena temporalmente as súas
descricións utilizando correctamente as
nocións: onte, hoxe, mañá. [CMCT CCL]
6º-CC.6.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Ordena temporalmente as súas descricións
utilizando correctamente as nocións: onte,
hoxe, mañá.

6º-CC.6.2-Relaciona feitos concretos cunha
determinada época do ano (estacións do ano),
explicando as súas características [CMCT
CCL CSIEE]

6º-CC.6.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Pode relacionar feitos concretos cunha
determinada época do ano (estacións do
ano).

6º-CC.6.3-Capta a periodicidade e asocia
tempos horarios con determinadas accións e
situacións asociadas á súa actividade (saída
ao recreo, xantar, durmir...), anticipando e
recordando unha secuencia de eventos.
[CMCT CCL]
6º-CC.6.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Capta a periodicidade dos sucesos e
situacións asociadas á súa actividade. |
Anticipa e recorda unha secuencia de
eventos.

6º-CC.6.4-Diferenza os días da semana en
relación coas actividades que se fan
habitualmente, ordeando as accións máis
relevantes que se fan ó longo do día. [CMCT
CCL]
6º-CC.6.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Diferenza os días da semana en relación
coas actividades que se fan habitualmente.

6º-CC.6.5-Diferenza as nocións temporais de:
antes-despois-agora, pola mañá, pola tarde,
pola noite. [CMCT CCL]
6º-CC.6.5 RELACIONADO NO XADE CON:
Diferenza as nocións temporais de: antesdespois-agora. | Diferenza as nocións
temporais de: onte-hoxe-mañá. | Diferenza
as nocións temporais de: pola mañá-pola
tarde-pola noite.

Bloque 2: Achegamento á natureza
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 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, 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.2.7-Valoración da
importancia da natureza
para a saúde e o benestar.
CC-B.2.10-Participación en

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.

6º-CC.7.1-Participa nos proxectos e pequenas
investigacións que se fan na aula, anticipando
as distintas fases do mesmo. [CAA CCL
CSIEE]
6º-CC.7.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Participa na planificación dos proxectos
desenvolvidos na aula. | Gústalle participar
nos proxectos e pequenas investigacións
que se fan na aula.

6º-CC.7.2-Rexistra con debuxos, esquemas,
gráficos e escrituras convencionais ou non o
observado ou experimentado. [CAA CCL
CSIEE]
6º-CC.7.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Representa con debuxos o observado ou
experimentado.

6º-CC.7.3-Identifica e aplica na súa vida
normas básicas para a conservación do
contorno, valorando críticamente as accións
humanas que contaminan e danan o medio
ambiente. [CAA CCL CSIEE]
6º-CC.7.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Identifica normas básicas para a
conservación do contorno. | Busca
explicacións sobre as causas e as
consecuencias de fenómenos do medio
natural e dos producidos pola acción
humana.

6º-CC.7.4-Fai preguntas sobre obxectos,
situacións, persoas e fenómenos, formula
hipóteses e expresa as súas observacións,
con linguaxe verbal e non verbal [CAA CCL
CSIEE]

proxectos e investigacións
no medio natural,
expresando os resultados
mediante distintas
representacións.
CC-B.2.11-Os axentes
atmosféricos, a súa
representación e relación
cos cambios na natureza
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 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-B.2.3-Observación
dalgunhas características,
comportamentos, funcións e
cambios nos seres vivos.

6º-CC.7.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Fai preguntas sobre obxectos, situacións,
persoas e fenómenos. | Formula hipóteses
e contrástaas coas das outras persoas
antes de pasar á realización |

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

6º-CC.8.1-Identifica que os seres vivos
(persoas, animais e prantas) seguen un ciclo
vital: nacen, medran, reprodúcense e morren.
[CSIEE]
6º-CC.8.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Identifica que os seres vivos seguen un
ciclo vital: nacen, medran, reprodúcense e
morren.

6º-CC.8.2-Identifica algunhas características e
funcións vitais dos seres vivos (alimentación),
e describe as súas características físicas.
[CMCT CCL]
6º-CC.8.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Describe características físicas (partes,
forma, cor...) e funcionais (alimentación,
desprazamento...) de animais e plantas. |
Identifica algunha característica e función
vital dos seres vivos.

Bloque 3: Cultura e vida en sociedade
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.

6º-CC.9.1-Recoñece e respecta os diferentes
tipos de famillias, verbalizando as diferencias
das mesmas con respecto á súa. [CCL CSIEE
CSC CAA]
6º-CC.9.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece e respecta os diferentes tipos de
familias.

6º-CC.9.2-Amósase conciliador cando xorde
un conflicto. [CCL CSIEE CSC CAA]
6º-CC.9.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Amósase conciliador/a cando xorde un
conflito.

6º-CC.9.3-Colabora co resto de compañeiros
e compañeiras na vida da aula, chegando a
acordos. [CCL CSIEE CSC CAA]
6º-CC.9.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Colabora co resto dos compañeiros e
compañeiras na vida da aula. | Ten
capacidade para xogar cos compañeiros e
compañeiras chegando a acordos.

6º-CC.9.4-Conta cousas das súas
experiencias e transmite mensaxes da escola
á casa e da casa á escola (contando, por
nota...) [CCL CSIEE CSC CAA]
6º-CC.9.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Conta cousas das súas experiencias
familiares. | É quen de transmitir mensaxes
da escola á casa e da casa á escola.

6º-CC.9.5-Acepta, respecta e participa na
elaboración das normas de funcionamento da
aula e adapta o seu comportamento ás regras
en diferentes contextos, dando explicación ó
sentido das normas. [CCL CSIEE CSC CAA]
6º-CC.9.5 RELACIONADO NO XADE CON:
Acepta e respecta as normas de
funcionamento da aula. | Adapta o seu
comportamento ás regras dos diferentes
contextos. | Da explicación do sentido das
normas.

6º-CC.9.6-Asume as responsabilidades que lle
son asignadas polo mestre ou dentro dos
equipos. [CCL CSIEE CSC CAA]
6º-CC.9.6 RELACIONADO NO XADE CON:
Asume as responsabilidades que lle son
asignadas.

6º-CC.9.7-Busca a seguridade das persoas
adultas próximas e desenvolve empatía e
hábitos cooperativos cos iguais. [CCL, CSIEE,
CSC, CAA]

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.

6º-CC.10.1-Coñece e recoñece a necesidade
dos diferentes oficios e medios de transporte.
[CMCT CCL]
6º-CC.10.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Coñece distintos oficios e recoñece o seu
valor na sociedade. | Coñece os medios de
transporte e comunicación.

6º-CC.10.2-Recoñece os estereotipos sexistas
referidos a persoas usuarias dalgúns servizo
comunitario e dos profesionais que alí
desenvolven o seu traballo [CSC CSIEE]
6º-CC.10.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Ten superados os estereotipos sexistas
referidos a persoas usuarias dalgún
servizo comunitario e dos profesionais que
alí desenvolven os 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.3.3-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
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.

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. [CSIEE CSC]
6º-CC.11.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Sente curiosidade por achegarse ao
coñecemento de sucesos relevantes da
historia da comunidade galega, de España
e do mundo. | Sente curiosidade por
achegarse ao coñecemento de persoas
relevantes da historia da comunidade
galega, de España e do mundo.

6º-CC.11.2-Participa e recoñece as festas
populares que se celebran no seu contorno,
coñecendo feitos, costumes e obxectos
relacionados con estas celebracións. [CCEC
CCL]
6º-CC.11.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Participa e recoñece as festas populares
que se celebran no seu contorno. | Coñece
feitos, costumes e obxectos relacionados
coas celebracións.

6º-CC.11.3-Identifica algunhas manifestacións
culturais próximas. [CCEC, CCL]

Linguaxes: comunicación e representación en 5 anos
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Bloque 1: Linguaxe verbal

Contidos

Criterios de avaliación

Indicadores de logro - [C.C]

6º

6º

6º

LCR

LCR

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

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-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?
LCR-B.1.19-Participación de
forma oral en conversas,
narracións, anécdotas,
chistes, xogos colectivos e
outros, incrementando o
vocabulario, empregándoo
con crecente precisión, con
entoación axeitada,
pronuncia clara e usando
estrutiras oracionais que
enreiquezan as propias
competencias
comunicativas.

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

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-B.1.3-Participación de
forma oral en conversas,
narracións, anécdotas,
chistes, xogos colectivos e
outros, incrementando o
vocabulario, empregándoo
con crecente precisión, con
entoación axeitada,
pronuncia clara e usando
estrutiras oracionais que
enreiquezan as propias
competencias
comunicativas.

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

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.

6º-LCR.1.1- Emprega unha linguaxe fluída
cando se expresa. [CCL CSC]
6º-LCR.1.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Ten unha linguaxe fluída.

6º-LCR.1.2-Comunícase cos demais
(compañeiros e adultos), emprega sinais
extralingüísticos (xesto, entoación, expresión)
para reforzar o significado das súas mensaxe,
e adecuando o tono de voz á situación. [CCL
CSC]
6º-LCR.1.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Comunícase coas persoas adultas. |
Comunícase cos compañeiros e
compañeiras. | Emprega sinais
extralingüísticos (xesto, entoación,
expresión) para reforzar o significado das
súas mensaxes. | Adecúa o seu ton de voz
á situación.

6º-LCR.1.3-Emprega expresións
convencionais de cortesía para saudar: ola,
bos días, boas tardes, e boas noites e de
despedida: ola, adeus, ata mañá, así como de
agradecemento, axuda ou desculpa. [CCL,
CSC]

6º-LCR.2.1-Presta atención ás informacións
que lle transmiten outras persoas e
comprende as explicacións (instruccións
complexas) que se dan na clase [CCL CSC]
6º-LCR.2.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Presta atención ás informacións que lle
transmiten outras persoas. | Comprende as
explicacións que se dan na clase.

6º-LCR.2.2-Participa activamente nas
conversas da aula. [CCL, CSC, CAA]
6º-LCR.2.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Participa activamente nas conversas da
aula.

6º-LCR.2.3-Respecta as quendas de palabra
[CCL, CSC, CAA]
6º-LCR.2.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Respecta as quendas de palabra e sabe
escoitar.

6º-LCR.3.1-Amosa interese por expresarse
nunha lingua estranxeira. [CCL CSC CAA]
6º-LCR.3.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Amosa interese por participar en
interaccións orais nunha lingua
estranxeira.

6º-LCR.3.2-Participa en intercambios orais
moi básicos nunha lingua estranxeira: saúdar,
respostar cunha palabra... co vocabulario
traballado. [CCL, CSC, CAA]
6º-LCR.3.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Participa empregando formas non
lingüísticas (xestos, accións) en
actividades desenvolvidas na 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.c comprender que as
palabras, escrituras
indeterminadas,
números, notas
musicais, iconas e
outros símbolos e
signos convencionais
poden representar os
pensamentos,
experiencias,
coñecementos, ideas e
intencións das persoas.

LCR-B.1.11-Identificación de
palabras e frases escritas
moi significativas e usuais (o
seu nome e o dos
compañeiros, palabras de
uso na aula). 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-B.1.8-Achegamento á
lingua escrita como medio
de comunicación,
información e gozo a través
de soportes diferentes.
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.4-Amosar interese polos
textos escritos presentes na aula
e no contorno próximo,
iniciándose no seu uso e na
comprensión das súas
finalidades.

6º-LCR.4.1-Recoñece (de forma básica) a
funcionalidade dos diferentes tipos de textos:
enumerativos (localizar informacións
concretas), como carteis, listas , prescriptivos
(regular a acción para a consecución dalgún
obxectivo), como receitas de cociña, regras de
xogo...., presciptivos (formato, estrutura, modo
de lectura...), informativos (localizar e obter
información) literarios (entremento e diversión)
contos, lendas, poesías... e expositivos
(comprender ou transmitir novos
coñecementos), como biografías, libros de
consulta.. [CCL CMCT CSC CCEC CAA]
6º-LCR.4.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece a funcionalidade dos textos
enumerativos (localizar informacións
concretas), como carteis, listas... |
Recoñece a funcionalidade dos textos
prescritivos (regular a acción para a
consecución dalgún obxectivo), como
receitas de cociña, regras de xogo.... |
Recoñece a funcionalidade dos textos
informativos (coñecer ou transmitir
explicacións e informacións de carácter
xeral), como noticias de prensa,
correspondencia persoal... | Recoñece a
funcionalidade dos textos expositivos
(comprender ou transmitir novos
coñecementos), como biografías, libros de
consulta... | Recoñece a funcionalidade dos
textos literarios (entretemento e diversión),
como contos, lendas, poesías...

6º-LCR.4.2-Recoñece pequenas palabras
significativas presentes ó seu arredor (carteis,
nomes de mestres, etiquetas presentes na
aula, anuncios...) [CCL, CSC, CAA]
6º-LCR.4.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece que os signos escritos
comunican e expresan informacións. |
Recoñece o nome das compañeiras e
compañeiros.

6º-LCR.4.3-Percibe diferenzas e semellanzas
entre palabras atendendo a propiedades
cualitativas (variedade de grafías). [CCL
CMCT CSC CCEC CAA]
6º-LCR.4.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Percibe diferenzas e semellanzas entre
palabras atendendo a propiedades
cualitativas (variedade de grafías).

6º-LCR.4.4-Inventa e interpreta o que pon un
texto deducindo da súa finalidade e do
contexto. [CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA]

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.c - comprender
que as palabras,
escrituras
indeterminadas,
números, notas
musicais, iconas e
outros símbolos e
signos convencionais
poden representar os
pensamentos,
experiencias,
coñecementos, ideas e
intencións das persoas.

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-B.1.11-Identificación de
palabras e frases escritas
moi significativas e usuais (o
seu nome e o dos
compañeiros, palabras de
uso na aula). 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-B.1.8-Achegamento á
lingua escrita como medio
de comunicación,

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

6º-LCR.5.1-Crea e recrea textos significativos
seguindo as hipóteses da etapa silábico
alfabética ou alfabética, segundo o ritmo
madurativo do alumno. [CCL CSC CAA]
6º-LCR.5.1 RELACIONADO NO XADE CON:
No proceso de aprendizaxe da lingua
escrita atópase na etapa indeterminada. | o
proceso de aprendizaxe da lingua escrita
atópase na etapa indeterminada rompendo
xa o trazo. | No proceso de aprendizaxe da
lingua escrita atópase na etapa
indeterminada mantendo a hipótese de
cantidade de letras. | No proceso de
aprendizaxe da lingua escrita atópase na
etapa indeterminada mantendo a hipótese
de variedade de letras. | No proceso de
aprendizaxe da lingua escrita atópase na
etapa silábica sen correspondencia
sonora. | No proceso de aprendizaxe da
lingua escrita atópase na etapa silábica
con correspondencia sonora. | No proceso
de aprendizaxe da lingua escrita atópase
na etapa silábica-alfabética. | No proceso
de aprendizaxe da lingua escrita atópase

información e gozo a través
de soportes diferentes.

na etapa alfabética.

6º-LCR.5.2-Escribe o nome dalgúns
compañeiros e persoas signifcativas sen
modelo (segundo a hipótese na que se atopen
todos eles) [CCL CSC CAA]
6º-LCR.5.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Recoñece o nome das compañeiras e
compañeiros.

6º

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 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-B.1.15-Memorización e
recitado de todo tipo de
textos.
LCR-B.1.16-Participación
creativa en xogos
lingüísticos.
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.1.14-Dramatización
de textos literarios, desfrute
e interese por expresarse a
través de recursos non
lingüísticos.

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

6º-LCR.6.1-Escoita con atención a lectura de
diferentes textos literarios: contos, relatos,
lendas, poesías, rimas, adiviñas... [CCL CSC
CAA]
6º-LCR.6.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Escoita con atención a lectura de
diferentes textos literarios: contos, relatos,
lendas, poesías, rimas, adiviñas... | Ten
unha actitude activa ante a lectura.

6º-LCR.6.2-Gusta de participar en xogos
lingüísticos "encadeados de palabras,
adiviñas, trabalinguas, onomatopeas...";
acompañados de respostas corporais. [CCL
CSC CCEC]
6º-LCR.6.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Gusta de participar en xogos lingüísticos
"encadeados de palabras, adiviñas,
trabalinguas, onomatopeas..."
acompañados de respostas corporais.

6º-LCR.6.3-Escoita con atención a lectura de
diferentes textos literarios: contos, relatos,
lendas, poesías, rimas, adiviñas... [CCL, CSC,
CAA]
6º-LCR.6.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Escoita con atención a lectura de
diferentes textos literarios: contos, relatos,
lendas, poesías, rimas, adiviñas...

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.1.9-Interese e
atención na escoita de
narracións e instruccións
lidas por outras persoas.
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.

6º-LCR.7.1-Emprega biblioteca respectando
as normas que a rexen. [CCL CSC CCEC
CAA]
6º-LCR.7.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Respecta e coida a biblioteca da aula.

6º-LCR.7.2-Gústalle mirar e "ler" libros
autonomamente. [CCL CSC CCEC CAA]
6º-LCR.7.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Gústalle mirar e "ler" libros
autonomamente.

6º-LCR.7.3-Entende e emprega o sistema de
organización de libros da biblioteca. [CCL,
CSC, CCEC, CAA]

Bloque 2: Linguaxe artística: plástica-musical- corporal
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.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

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

6º-LCR.8.1-As súas producións plásticas son
orixinais e creativas. [CCL, CSC, CAA]
6º-LCR.8.1 RELACIONADO NO XADE CON:
As súas producións plásticas son orixinais
e creativas.

6º-LCR.8.2-Explora as posibilidades plásticas
e creativas de distintos soportes (pantalla do
ordenador, mesa de luz, retroproxector,
encerado dixital...), materiais (papeis, cartón,
arame, plástico, teas, cortiza, barro...) e útiles
(rasquetas, cepillos, esponxas, pinceis...)
como recursos e medio de expresión... [CCL

desenvolver a súa
sensibilidade estética.
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.
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.

6º

LCR

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

LCR-B.2.6-Experimentación
e coñecemento das
posibilidades de
transformación dos
diferentes materiais e
obxectos.
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.2.10-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

CSC CCEC CAA]
6º-LCR.8.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Explora as posibilidades plásticas e
creativas de distintos materiais (papeis,
cartón, arame, plástico, teas, cortiza,
barro...) como recurso e medio de
expresión. | Explora as posibilidades
plásticas e creativas de distintos útiles
(rasquetas, cepillos, esponxas, pinceis...)
como recursos e medio de expresión. |
Explora as posibilidades plásticas e
creativas de distintos soportes (pantalla do
ordenador, mesa de area, retroproxector,
encerado dixital...) como recursos e medio
de expresión.

6º-LCR.8.3-Valora as diferentes obras
plásticas presentes na aula e no contorno,
museos e exposicións. [CCL, CSC, CAA]
6º-LCR.8.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Valora as diferentes obras plásticas
presentes na aula e no contorno, museos e
exposicións.

6º-LCR.8.4-Valora e respecta as produccións
dos compañeiros e compañeiras [CCL, CSC,
CAA]
6º-LCR.8.4 RELACIONADO NO XADE CON:
Valora e respecta as producións plásticas
dos compañeiros e compañeiras. | Valora e
respecta as producións musicais dos
compañeiros e compañeiras. | Valora e
respecta as producións corporais dos
compañeiros e compañeiras.

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.

6º-LCR.9.1-Mostra unha actitude de atención
e relaxación diante da escoita de distintas
obras musicais populares, clásicas e
contemporáneas. [CCL, CSC, CAA]
6º-LCR.9.1 RELACIONADO NO XADE CON:
Mostra unha actitude de atención e
relaxación diante da escoita de distintas
obras musicais populares, clásicas e
contemporáneas.

6º-LCR.9.2-Produce sons e ritmos
empregando instrumentos musicais. [CCL
CSC CCEC]
6º-LCR.9.2 RELACIONADO NO XADE CON:
Produce sons e ritmos empregando
instrumentos musicais.

6º-LCR.9.3-Participa activamente e goza en
actividades musicais, danzas colectivas e
individuais e outros xogos de expresión
corporal. [CCL CSC CCEC]
6º-LCR.9.3 RELACIONADO NO XADE CON:
Participa activamente e goza en
actividades de dramatización, xogo
simbólico e outros xogos de expresión
corporal. | Participa activamente na
interpretación de danzas colectivas e
individuais.

recursos corporais para a
expresión e o intercambio
afectivo.

Bloque 3: Linguaxe audiovisual
6º

LCR

LCR.m - Achegarse ó
coñecemento e
emprego das TICordenadores, 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
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.

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

6º-LCR.10.1-Fai uso das tecnoloxías da
información e da comunicación, na procura de
información para o desenvolvemento de
proxectos na aula. [CCL CD CSC CAA]
6º-LCR.10.1 RELACIONADO NO XADE
CON: Fai uso das tecnoloxías da
información e da comunicación, na procura
de información para o desenvolvemento de
proxectos na aula.

6º-LCR.10.2-Recoñece a utilidade e emprega
a cámara fotográfica e de vídeo como
ferramenta para captar a realidade. [CCL,
CSC, CAA]
6º-LCR.10.2 RELACIONADO NO XADE
CON: Recoñece a utilidade da cámara
fotográfica como ferramenta para captar a
realidade.

3.

COMO ENSINAMOS?

3.1 PRINCIPIOS METODOLÓXICOS

O alumnado contará cun papel de explorador activo: facendo propostas, tomando decisións,
asumindo responsabilidades, organizando e anticipando as súas accións, os materiais e os
recursos a utilizar... Para iso, no rol como mestra de Educación Infantil, potenciaremos nelas e
neles habilidades de pensamento (observar, hipotetizar, indagar, comprobar...), ao mesmo
tempo que lles ofreceremos as ferramentas necesarias que lles permitan progresar nos seus
coñecementos, para desta maneira garantir a construción de novas aprendizaxes. En
consonancia coas ideas expostas ata o momento, crearase un ambiente educativo onde
prime a valoración positiva nas interaccións, estimulando a creatividade do alumnado ao
permitir que este exprese libremente as súas opinións, ao mesmo tempo que se escoitan e
respectan as alleas. Todo isto desenvolverase nun clima de aceptación e respecto mutuo,
evitando calquera tipo de estereotipo ou convencionalismo, tendo sempre en conta que a
afectividade será o fío condutor de toda situación de ensinanza – aprendizaxe, feito que
permitirá que os discentes se sintan seguros e constrúan o seu coñecemento a partir da
formación dunha autoimaxe positiva.
A escola debe ser un lugar onde o neno/a desenvolva ao máximo as súas capacidades
do xeito máis autónomo posible. Por isto, na nosa labor docente levaremos á práctica as
seguintes orientacións metodolóxicas:
3..1)

Partir do coñecemento previo dos alumnos/as e do

seu nivel de desenvolvemento, para formular obxectivos, contidos,
deseñar actividades, etc. Por iso a nosa actitude como mestras debe ir na
seguinte liña: escoita e observación, para detectar necesidades e intereses;
coordinación cos outros mestres/as, para recoller información sobre os
coñecementos previos do alumnado; iniciar os proxectos con actividades
para sacar á luz as súas ideas previas; manter contacto continuo coas
familias, para coñecer hábitos, intereses, necesidades ou problemas dos
nenos/as.
3..2)

Potenciar a aprendizaxe significativa, favorecendo a

relación entre o que se aprende e o que se sabe. Para isto debemos partir
das necesidades, intereses e características dos nenos/as para asegurar a
motivación e implicación dos mesmos e crear situacións onde lles demos
posibilidades de experimentar con novas vivencias e reorganizar os seus
esquemas cognitivos, e á súa vez, plantexaremos actividades que teñan

sentido e que sexan útiles e valiosas para o neno/a, é dicir, que sexan
funcionais.
Traballar desde unha perspectiva globalizadora, pois é

3..3)

unha das máis axeitadas para que os nenos/as realicen aprendizaxes
significativas e funcionais, posto que o pensamento do alumno/a non é
analítico, senón sincrético ou global. Con este enfoque
conseguiremos, entre outras cousas, que as actividades

3..4)

que se leven a cabo estén relacionadas coa vida cotiá dos pequenos. E
para isto, os contidos das tres áreas deben estar relacionados ó longo das
unidades didácticas.
Favorecer a aprendizaxe activa. Supón que o alumno/a é

3..5)

o protagonista da súa propia aprendizaxe e a súa participación é unha
constante. Para isto procuraremos: potenciar a súa autonomía, favorecer os
procesos de verbalización e toma de decisións durante as actividades e
favorecer o intercambio e relación cos iguais.
Aprendizaxe lúdica. O xogo é o recurso metodolóxico por

3..6)

excelencia, xa que é a actividade propia desta etapa. Posibilita
aprendizaxes significativas, á vez que ten un forte carácter motivador.
Favorecer a creatividade e a capacidade de expresión,

3..7)

potenciando nos nenos/as a capacidade de comprender e expresarse
creativamente nas diversas formas de linguaxe: verbal, plástica, gráfica,
corporal…
Interese. A cada idade correspondenlle uns intereses e

3..8)

neles debe basearse a educación. Polo tanto organizaremos actividades
considerando tódolos ámbitos de experiencia e os intereses e necesidades
do alumnado, co obxecto de decidir cales son os máis axeitados para
desenvolver os obxectivos e contidos propostos.
Individualización e socialización. Debemos, por un lado,

3..9)

coidar o respecto ás diferenzas individuais (respectando os ritmos de
traballo, as necesidades, permitindo en ocasións a elección entre diversos
temas, etc.), sen descuidar o fomento de hábitos sociais de relación grupal
(escoitar, quenda de palabra, traballo cooperativo, proxectos, saídas…).
Crear un clima de seguridade e confianza, onde o

3..10)

neno/a

poida

construir

e

desenvolver

un

autoconcepto

positivo.

Favoreceremos este clima mediante a organización de espazos cálidos,

estéticos e funcionais, e fomentando a participación do alumnado na
creación de normas de convivencia.
Favorecer a participación e colaboración das familias.

3..11)

A familia e a escola son os dous grandes axentes socializadores
responsables da educación das nenas e dos nenos. Así pois, esta tarefa
realizarase de maneira simultánea, polo que se fai necesario establecer
relacións que propicien o intercambio de información, a comunicación e a
participación. Como se defendeu ata o momento, para lograr unha
verdadeira aprendizaxe significativa deberase prestar atención á
realidade na que está inmerso o alumnado, intentando dar resposta ás
necesidades que poidan presentar, polo que a familia e a escola deberán
traballar de maneira conxunta e cooperativa.
Nesta etapa, unha relación coordinada coas familias é moi

3..12)

importante para dar coherencia ás actuacións. A familia e equipo docente
deben chegar a unha unidade de criterios, sendo preciso para isto, que se
estableza un intercambio fluído e continuo de información. Estableceremos
esta relación a través dos seguintes canles:
Titorías (que terán lugar os martes pola tarde).
Provisión de recursos e materiais da casa.
Presenza e colaboración en talleres, obradoiros, receitas, contacontos, actividades
complementarias…
Contactos informais que se producen nas entradas e saídas.
Entrevistas individuais, notas informativas, cuestionarios…
Informes persoais de carácter trimestral.
Reunións grupais. Realizaranse unha cada trimestre. A
primeira será de toma de contacto e nela presentarase o equipo docente,
as liñas xerais do PEC, metodoloxía, materiais, etc. Na segunda trataranse
aqueles aspectos xerais da marcha do curso. E na terceira farase unha
valoración da evolución do curso, así como suxerencias de cara ó vindeiro
curso.

3.1.1

DISTRIBUCIÓN ESPAZO – TEMPORAL

Será o ambiente de aprendizaxe un dos elementos que máis inflúa no benestar do alumnado.
Fundamentais serán a decoración e organización do espazo á hora de lograr un ambiente
amplo, funcional, acolledor e seguro.

A decoración ou ambientación da aula resultará indispensable no proceso de ensinanza –
aprendizaxe. A partir dun ambiente de liberdade, será o propio alumnado o que desenvolva o
seu potencial creativo e imaxinativo, pois desta maneira a aula responderá ás súas
características, necesidades, intereses e motivacións, ao mesmo tempo que se estimula a
participación activa e o uso de novos recursos, materiais e técnicas artísticas. Igualmente,
resultará moi útil para os nenos e nenas como medio de aprendizaxe significativo, pois ao
longo do curso escolar esta decoración será modificada en relación ao centro de interese
traballado, así como en relación ao proxecto anual, ou trimestral: traballos impresos do
alumnado, murais, pósteres e imaxes significativas...
A organización do espazo, a aula estará estruturada en recantos, espazos polivalentes
organizados e delimitados dentro da mesma onde o alumnado aprenderá a partir da
experimentación e o xogo libre ou dirixido, de maneira individual ou en pequenos grupos, con
materiais de libre elección pero relacionados coa actividade principal de cada recanto. Así
como unha zona de asamblea e tamén unha distribución de traballo en equipos para levar a
cabo o traballo individual ou en pequeno grupo.
A organización do tempo, farase baixo supostos de realismo e flexibilidade, atendendo ás
características, necesidades e ritmos do alumnado. A xornada escolar xirará en torno aos
momentos significativos que se establecen e se repiten de maneira sistemática ao largo da
mesma, momentos que se converterán en rutinas: entrada – asemblea – encargado –
actividades de vivenciación e referencia corporal – actividades relacionadas co proxecto –
actividades de expresión rítmico, musical e/ou corporal – xogo dirixido nos recantos – hixiene
– merenda – recreo – hixiene – relaxación – actividades de vivenciación e referencia corporal
– xogo libre – saída. A través delas, nenos e nenas serán capaces de tomar conciencia do
paso entre situacións, o que lles aportará seguridade ao poder facer previsións sobre o que
ocorrerá a continuación, ao mesmo tempo que se crean hábitos e condutas grupais en
relación ás mesmas.

3.1.2

RECURSOS DIDÁCTICOS

Os recursos didácticos son un elemento importante dentro do proceso de ensinanza –
aprendizaxe, os cales serán utilizados como un medio para lograr os obxectivos formulados.
Entre eles, teremos en conta:
-

Os recursos materiais, é dicir, aqueles obxectos ou instrumentos que ofrezan
oportunidades de aprendizaxe a partir da súa manipulación, observación ou lectura e
favorezan o desenvolvemento integral do alumnado. Estes serán seguros, resistentes,

duradeiros, atractivos, polivalentes, facilmente manexables... As nenas e os nenos
poderán acceder de maneira libre a ditos recursos, polo que serán visibles e estarán
situados ao seu alcance e agrupados por temáticas, existindo a cantidade suficiente para
cubrir as súas necesidades. Na aula contaremos con material funxible (papel, lapis,
ceras, pinturas, pegamento...); con material non funxible (libros, quebracabezas,
construcións, ordenador...); así como con material de refugallo, coma o que utilizaremos
no Recuncho da Reciclaxe.
-

Equipamento: todo o relacionado coa estructura arquitectónica do centro e o seu
mobiliario, aula, corredor, patio, servizos, aula de psicomotricidade, de música, bibliotec,
aula TIC, aula de relixión, pavillón,…

-

Material curricular: libros de texto e materiais editados que se empregan na aula
por parte do mestre/a ou do alumnado, xa sexan impresos, informáticos ou audiovisuais.

-

Os recursos ambientais serán aqueles que nos ofrece a nosa contorna próxima e
que serán utilizados no proceso de ensinanza – aprendizaxe.

-

Os recursos humanos fan referencia a todas aquelas persoas que interveñen no
proceso de ensinanza – aprendizaxe. Ademais do alumnado, a mestra – titora e as
familias, son moitos outros axentes os que participan no mesmo. De acordo co
establecido na mencionada Orde de 25 de xuño de 2009, cada grupo de alumnos e
alumnas recibirá docencia por parte do profesorado de lingua estranxeira do centro e de
ensinanzas de relixión. De non recibir estas últimas, seguindo a Orde de 4 de outubro de
1995 pola que se regulan as actividades de estudo alternativas á ensinanza da relixión,
establecidas polo Decreto 235/1995, de 20 de xullo, para as ensinanzas de réxime xeral
na Comunidade Autónoma de Galicia, será o centro o que se encargue de organizar
actividades de estudo alternativas con carácter de ensinanzas complementarias:
actividades de biblioteca, construción e reparación de obxectos, coñecemento do
contorno, exposicións, obradoiros de reciclaxe e de medio ambiente... Igualmente, o
alumnado de Educación Infantil recibirá docencia por parte dos especialistas de

Educación Musical e Educación Física. Ademais, contaremos coa axuda doutros axentes
coma o Departamento de Orientación, ademais do profesorado de Audición e Linguaxe
do centro ou outras persoas da contorna.

3.2.ACTIVIDADES
O carácter aberto, flexible e descentralizado do noso currículo permite que, a partir da
transición polos tres niveis de Concreción Curricular, adaptemos a nosa práctica
educativa a través de diferentes actividades que se axusten ás peculiaridades do
noso alumnado e ás da contorna que os rodea. Desta maneira, enténdese por
actividade o medio polo que o alumnado, guiado en todo momento pola persoa
docente, comprométese a aprender.
As actividades propostas desenvolveranse a partir dos métodos pedagóxicos
expostos. Estas fundamentaranse nos principios construtivistas. Así pois, as
actividades irán do simple ao complexo, do próximo ao afastado, do concreto ao
abstracto e da parte ao todo. Igualmente, nenos e nenas adoptarán a actitude
investigadora, aprendendo a partir dos seus propios descubrimentos, actuando a
persoa docente como guía ou mediadora da propia aprendizaxe.
Á hora de desenvolver un programa de actividades en Educación Infantil, debemos conectar
éstas, enumerando algunhas tipo, que nos servirán como refernte e base para as actividades
concretas establecidas en cada proxecto ou unidade didáctica.
Resumímolas así:
Observar as láminas dos contos e analizalas

-

seguindo pautas orientativas.
Escoitar as narracións dos contos facendo logo

-

actividades de comprensión.
-

Colorear os debuxos que correspondan aos contos.
Traballar

-

coas

cores

empregando

técnicas (pegar papel de seda, pintar cos dedos, coas ceras, etc.)
-

Debuxar libremente e explicar o que se fixo.

varias

-

Representar escenas cotiás para traballar os hábitos de hixiene.
Traballar

-

con

plastilina,

barro

ou

papel

desenvolvendo así a motricidade fina.
-

Realizar trazos e grafismos según as indicacións.

-

Nomear as grafías dos números e a cantidade representada.

-

Pintar os números con distintas cores.

-

Discriminar os nomes de froitas, árbores, etc.

-

Realizar xogos de composición e descomposición de palabras.

-

Aprender poesías, adiviñas, etc.

-

Enumerar obxectos de uso diario.

-

Distinguir ruido e silencio, representando situacións de cada caso.
Localizar, escribir e ler grafías en palabras,

-

frases ou textos seguindo unhas pautas.

-

-

Realizar xogos de relación e cooperativos.

-

Abotoar, desabotoar, enroscar, abrir...

-

Situarse dentro, fora, arriba, abaixo, aun lado, etc.

-

Desplazarse pola clase seguindo un ritmo dado.

-

Picar, pegar, recortar, rasgar, etc.

-

Continuar series.
Traballar

distintas

técnicas

plásticas:

estampación, esgrafiado, collage..., e realizar outras actividades
creativas con materiais diversos (de refugallo, naturais...)
-

Cantar unha canción de distintas formas, seguir

ritmos con instrumentos musicais, inventar danzas, escoitar audicións
etc.
-

Visualización de películas para traballar

valores e contravalores, actividades de intelixencia emocional,
actividades prosociais e coeducativas, etc.
Estes exemplos de actividades tipo que sinalamos marcarán o noso traballo durante o
presente curso, procurando adecualas a cada grupo e a cada neno/a en particular.
Ademáis, proporemos unha serie de actividades de síntese e avaliación como
confeccionar murais, libros colectivos, debuxos libres, fichas, diálogos sobre o que fixemos, o
que aprendemos, etc. así como actividades de reforzo e ampliación que permitián

profundizar no coñecemento sobre unha determinada temática, axudarán ao
alumnado a consolidar aprendizaxes ou habilidades , xirarán ao redor de conceptos
básicos e serán actividades moi estruturadas como: fichas, actividades de manipulación,

traballar no ordenador con algún programa específico, etc. Para os nenos/as que necesiten
actividades de ampliación teremos preparadas fichas máis complexas, utilizarémolas para a
enseñanza titorial, proporanse actividades libres e semidirixidas, etc.

De acordo ao establecido no Anexo I do noso Decreto Curricular, poderanse
organizar a través de diversas formas de agrupamento para atender á diversidade
de alumnado: gran grupo (asembleas, lectura de textos, análise de láminas...);
pequeno grupo (recreación de obras por equipos de mesa, xogo dirixido nos
recantos...); actividade individual (exposicións da información aportada por cada
familia; traballos impresos...).
Segundo a Orde do 22 de xullo de 1997 que desenvolve o Decreto 374/1996 do 17 de
outubro, as actividades complementarias son actividades didácticas que se realizan co
alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter
diferenciado polo momento, espazo ou recursos que se utilizan. A participación do alumnado
é voluntaria, deben figurar na PXA e, no caso de que se desenvolvan fóra da localidade será
imprescindible a autorización escrita dos pais ou titores legais. Nesta programación, por
exemplo, realizaremos: “O Magosto”, “O Samaín”, “O Nadal”, “O Entroido”, visita ó teatro,
visita ao Salón do libro, visita ós bombeiros e a celebración das conmemoracións recollidas
na Orde do 12 de xuño de 2017, pola que se aproba o calendario escolar para o curso
2017/2018, nos centros docentes sostidos con fondos públicos.
En canto ás actividades extraescolares decir que atenden á mesma orde citada
anteriormente e son actividades que formando parte da P.X.A. se realizan fóra do horario
lectivo do centro e a participación nelas é voluntaria. Neste centro son organizadas por parte
da ANPA. Volvoreta.

3.3 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
É acertado afirmar que a diversidade é unha característica implícita do ser humano, polo que
debe ser aceptada e traballada coma unha realidade social. É importante tratala dende unha
perspectiva positiva que posibilite o enriquecemento de todos e todas,A realidade escolar do
noso centro lévanos a deseñar un plan de atención á diversidade co obxecto de planificar
medidas educativas que faciliten unha resposta axeitada ás necesidades específicas de
apoio educativo (NEAE) que presenten os alumnos/as. Isto supón que cada mestre/a faga
unha análise e unha reflexión sobre o seu grupo, dando resposta ás diferentes necesidades,
capacidades e intereses dos nenos/as e compensando así todo tipo de desigualdades e
favorecendo a integración no ámbito escolar, é dicir, que atenda á diversidade.

O concepto de atención á diversidade está moi ligado ao de NEAE, que segundo a Lei
Orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación (LOE), refírese ó alumnado que requira unha
atención educativa diferente á ordinaria por presentar necesidades educativas especiais, por
dificultades específicas de aprendizaxe, polas súas altas capacidades, por incorporación
tardía ó sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar.
Para levar a cabo as medidas para este alumnado dispoñemos do asesoramento do D.O. e
do Equipo de Orientación Específico se fose preciso.
A

continuación

específicas:

Atención

recóllense
específica

algunhas
ao

medidas

alumnado

con

necesidades educativas especiais
Programación de actividades sinxelas, con pasos e secuencias suficientes
para que se adapten ao nivel de coñecementos de cada neno/a.
Modelar a actividade que se lles pide,
permanecer ao seu lado mentres realiza a tarefa, dar tempo
suficiente para que poda responder ao que se lle pide ou realizar
conxuntamente co neno ou nena toda actividade ou parte da mesma.
Usar sinais visuais, fotografías, debuxos, gráficos,
símbolos, etc., que acompañen á linguaxe verbal e axuden á
localización espazo-temporal de cada actividade.
Utilizar o reforzo social, o sorriso e
permitirlle que conte as súas experiencias.
Dar instrucións claras a cada neno e nena,
asegurándonos que comprenderon ben o que se lles pide en cada
momento e que saben o que teñen que facer.
Plantexar,

en

ocasións,

reforzos

educativos

específicos que estarán en consoancia co nivel de desenvolvemento
de cada neno/a e co grado de dificultade das actividades propostas.
Estes reforzos terán que ver coa distribución do espazo e tempos do
aula, o agrupamento do alumnado, a elección de materiais e recursos,
etc. Esta intervención, servirá ademais para detectar as capacidades,
ideas e coñecementos dos nenos, permitindo ofrecerlles actividades
con diferentes grados de complexidade e consecución dun mesmo
obxectivo.
Para dar unha resposta máis axustada ás necesidades do alumnado, será

necesario seguir un proceso que inclúa: avaliación inicial e
identificación das necesidades; toma de decisións sobre o
alumno e o contexto; e planificación dun currículo individual.
Implicalo na medida do posible en tódalas actividades da aula.
Atención específica ao alumnado estranxeiro ou de escolarización tardía
Determinar as necesidades de cada alumno/a a través da avaliación
inicial.
Activación de medidas de tipo curricular: reforzos educativos,
adaptacións curriculares, etc.
Actuar conforme a un protocolo de acollida no centro, que inclúe:
actividades orientadas a coñecer as dependencias, hábitos, normas, costumes da
aula e o centro; programar actividades de coñecemento e integración afectiva cos
compañeiros; e situalos, nun primeiro momento cos compañeiros máis receptivos,
abertos e compatibles con eles.
Integrar nas unidades didácticas e proxectos de traballo aspectos
multiculturais e introducir no aula materiais e recursos para enriquecer o currículo
con aspectos doutras culturas: contos, libros de imaxes, música, taboleiros gráficos,
pictogramas, xogos, etc.
Coidar a información que se lle dea ás familias, intentando que sexa o
máis explícita posible respecto ás normas de funcionamento do centro e a aula,
servizos ou formas de colaboración.
Atención específica ao alumnado con altas capacidades
Facilitarlles o acceso a recursos e materiais adicionais. Así, nos
distintos recunchos procuraremos ter materiais adecuados aos seus intereses
(libros de temáticas variadas, puzzles de diversa complexidade, etc.)
Flexibilizar os seus horarios e as súas actividades, deixándoos,
cando sexa posible, que continúen co traballo ata que estean seguros e satisfeitos
coa tarefa realizada.
Potenciar a participación activa no proceso de E-A permitíndolle por en
práctica as súas habilidades, valorando as súas ideas creativas e orixinais. Así,
traballarase o pensamento diverxente, programando actividades que teñan distintos
graos de dificultade e realización.
Planificar actividades individuais e específicas para eles. Nun cartafol
terán actividades para realizar cando remate a proposta común para a clase.

Este curso académico contamos coa profesora de Audición e Linguaxe a tempo
completo no noso centro educativo. Polo que asistirá a unha sesión a semana as aulas
de Educación Infantil desenvolvendo o programa P.E.L.O.

3.4

CONCRECIÓN

DO

PLAN

DAS

TECNOLOXÍAS

DA

INFORMACIÓN

DA

COMUNICACIÓN.
Utilizaremos as novas Tecnoloxías mediante o recuncho do ordenador e a pizarra dixital
interactiva (PDI), xa que consideramos que os nenos/as que utilizan a informática a unha
idade temperá teñen a vantaxe de medrar coa tecnoloxía e usala para o seu proveito ó longo
da súa vida.
Preténdese trasladar a importancia que a Informática ten na sociedade para o
desenvolvemento integral dos alumnos/as; o obxectivo primordial non é que os nenos/as
aprendan informática senón que aprendan con ela. Trataremos de conseguir que a E.I. a
través do ordenador e da PDI, ademáis de ser unha realidade, sexa satisfactoria e entretida,
e que aporte unha vertente global da ensinanza, pois abarca tódalas áreas.
A introdución destes medios nesta etapa vai posibilitar a utilización dun recurso que vai
permitir realizar certas actividades de carácter interactivo e multimedia que conecten cos
distintos centros de interese. Entre outras cousas, o que pretendemos conseguir con estes
recursos será:
Identificar algunhas partes do ordenador (CPU, teclado, rato...) e o
seu
uso.
Elaborar documentos sinxelos, de forma individual ou en grupo, con
texto e imaxes.
Descubrir as posibilidades da cámara dixital
Buscar de forma básica imaxes e información na internet.
Respetar as normas establecidas no recuncho do ordenador e na aula
de informática e as normas de utilización dos diversos recursos.
Ademais, imos procurar a incorporación plena do ordenador na aula como un recurso
didáctico importante para realizar procuras de información en torno ao centro de interese que
se traballa; traballar sons, contos e películas; repasar con programasespecíficos os números,
as letras, os conceptos básicos, etc.; escribir textos, comparar palabras ou redactar notas;
etc.
As actividades programadas levaranse a cabo principalmente na aula de informática. Cada
actividade presentarase ao grupo-aula de forma xeral, coa participación do grupo e o
modelado do profesor, ofrecendo cando sexa necesario apoio individual. Ademais, os nenos
traballarán preferiblemente en parella para provocar a interacción e cooperación, aínda que en

ocasións farano de forma individual para valorar as súas aprendizaxes e a autonomía fronte ao
medio. Ademais, teremos previstas actividades complementarias, manipulativas ou impresas,
que realizarán previamente ou logo de realizar a actividade no ordenador.
A continuación recollemos algúns programas e páxinas web con actividades específicas para
traballar as TIC cos nenos/as de Educación Infantil: páxina de recursos educativos da Xunta
(http://www.edu.xunta.es); Programa CLIC: (http://www.xtec.es/recursos/clic); Programa Crea e
debuxa con Disney (http://www.disney.es); Programa Pipo Club (http://www.pipoclub.com);
Programa O ovo de chocolate (http://www.interciudad.com/elhuevodechoc/) ou Pequenet:
(http://www.pequenet.com), ainda que existen infinidade de recursos na Internet.
3.6 PLAN LECTOR

Na tarefa de achegar

aos nenos/as ao mundo dos libros e a lectura, o ideal é que

busquemos a colaboración de diferentes axentes: familia, recursos do contorno (p.e.
bibliotecas) e a propia escola. Algunhas das propostas que imos levar a cabo para favorecer
o achegamento ao mundo dos libros serán:
-

Potenciar o préstamo de libros e as mochilas viaxeiras da biblioteca
do centro.
Realizar narracións orais (feitas polo docente, as

familias, contacontos); e ofrecerlles aos nenos/as distintos tipos de
textos, ainda que será o conto o que utilicemos máis.
-

Descubrir e

explorar libros diversos: móbiles,

xigantes, antigos, musicais, con distintas formas e materias, etc.
-

Coidar a decoración da aula (carteis, etiquetas, listas de nomes letras
soltas, …)

-

Realizar actividades nas que escriban e ilustren

contos, inventar contos, elaborar portadas,...
-

Utilizar as TIC como recurso motivador da lectura.

Algunhas páxinas de literatura infantil son: www.leemeuncuento.com.ar;
www.milcuentos.galeon.com; www.Clic3.0.com; www.pequenet.com.
-

Implicar as familias na medida do posible. Para iso,

fomentaremos o agasallo de libros, animaremos a que lean con e para
os nenos/as, escoiten as súas lecturas mostrando interese, ofrezan un
modelo de lectores adultos, feira de libros usados, etc.
Todas estas propostas complétanse co recollido no PXA do centro.

CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA

3.5

Segundo o plan de convivencia do centro, promoveremos todas aquelas accións
encamiñadas a mellorar as relacións entre todos os membros da comunidade educativa:
Fomentar actividades en grupo para favorecer a relación entre
o alumnado e a integración do novo, sexa ou non estranxeiro.
Tentar resolver os pequenos conflictos que surxan no patio, aula,... por
medio do diálogo.
Apoiar en todo o que sexa preciso ao alumnado procedente do
estranxeiro e tamén a aquel que presente dificultades a nivel de aprendizaxe,
integración, psicomotor,...
Fomentar a relación familia - profesor/a - centro.
Establecer unhas normas de aula claras e consensuadas.
Evitar o vocabulario ofensivo entre membros da comunidade educativa.
Evitar que xurdan ou resolver situacións de maltrato entre iguais.
Aprender a resolver satisfactoriamente os problemas de conducta que
puideran xurdir.
Transmitir un “estilo educativo”: un conxunto de actitudes, hábitos,
habilidades de autonomía e independencia, autoestima, manexo adecuado
de sentimentos, habilidades sociais e formas de resolución de conflictos.

4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

A avaliación é unha peza máis da engrenaxe que conforma o proceso de
ensinanza – aprendizaxe, polo que non pode funcionar soa. Debe ter coherencia
co traballo que se está levando a cabo na aula e servir para saber se se está
traballando de forma axeitada e, consecuentemente, poder mellorar. A Orde de 25
de xuño de 2009 define a avaliación como a práctica habitual e permanente do
profesorado dirixida a obter datos relevantes que faciliten a toma de decisións
encamiñadas á mellora dos procesos de ensinanza e aprendizaxe, no ámbito

individual e colectivo. Esta será global, continua e formativa, regulando e
orientando o proceso educativo.
Serán a observación directa e sistemática, a análise de producións infantís e as
entrevistas ou interacción coas familias quen constitúan as principais técnicas e
fontes de información deste proceso. Ademais, utilizaranse outros procedementos e
instrumentos de avaliación como as conversas e diálogos co alumnado a través de
preguntas de exploración. Tamén se rexistrarán os feitos máis significativos de cada
xornada a través dun diario de aula, ao mesmo tempo que se utilizarán outros como
as listas de cotexo ou as escalas de valoración de actitudes. Importante será tamén a
autoavaliación por parte do propio alumnado. Para iso, ao finalizar cada proxecto, as
alumnas e alumnos reunidos en asemblea reflexionarán sobre o aprendido,
comparando o que querían coñecer co que agora saben, recordando os pasos dados
e as tarefas realizadas para chegar a dito coñecemento. Igualmente, deseñaranse
actividades finais que impulsen esta autoavaliación, tal é o caso da realización de
murais, exposicións, mapas conceptuais, libros recompilatorios, etc. que permitan dita
reflexión, favorecendo a consolidación de aprendizaxes.
A avaliación será inicial, continua e final, realizándose catro sesións de avaliación:
unha inicial e tres ao longo do curso. En canto aos documentos de avaliación que se
recollerán no expediente persoal do alumnado, consígnase o informe persoal e o informe
de avaliación inicial, este último derivado da avaliación inicial da que viñamos falando.
Pola súa banda, da avaliación final desagrégase o informe anual individualizado, así coma
o informe individualizado de final de ciclo. Ditos documentos serán cubertos a través da
aplicación informática do XADE, os cales se axustarán ao modelo establecido no Anexo II
da citada Orde de 25 de xuño de 2009. Así mesmo, a información recollida a través da
avaliación continua trasladarase ás familias, nun informe escrito trimestral.
Serán os criterios de avaliación os que se utilicen como referentes para a
identificación das posibilidades e dificultades do alumnado, así como para observar o

seu proceso de desenvolvemento e as aprendizaxes adquiridas. Ademais, tamén serán
avaliables os procesos de ensinanza e a propia práctica docente
A observación directa e sistemática constituirá a principal técnica do proceso de
avaliación, ésta cumpre unha triple misión que a convirte en fundamental dentro da
práctica educativa: permite recoller información, realizar valoracións e orientar.
E isto realizarase desde tres aspectos básicos: que, como e cando avaliar.
-

QUE AVALIAR

Á hora de avaliar debemos ter en conta o desenvolvemento das capacidades e
o logro dos obxectivos marcados; para isto formularemos unha serie de
criterios-guía a partir dos obxectivos marcados, que nos faciliten e orienten a
avaliación dos nenos/as.
Pero as capacidades dos alumnos/as non son o único a valorar, senón que
tamén é preciso ter en conta os demáis campos de actuación, é dicir, os
procesos de interacción afectiva e de comunicación efectiva entre as persoas
implicadas no proceso educativo, a optimización das condicións organizativas
e dos recursos dispoñibles e a adecuación da programación das actividades ás
características dos nenos/as.
-

COMO AVALIAR.

Valoraranse os progresos do alumno/a en relación co punto de partida, sendo o
referente os obxectivos didácticos, os obxectivos xerais do ciclo e os criterios
de avaliación do PEC. Os instrumentos que se utilizarán son os seguintes:
observación directa e sistemática, listas de control, escalas de estimación,
escalas de observación, anecdotarios e técnicas e instrumentos de recollida de
datos, análise de traballos, listas e fichas de control, entrevistas, diarios de
clase…
-

CANDO AVALIAR.

A avaliación do proceso de E/A debe atender a tres momentos fundamentais:
-

Avaliación inicial: para establecer o punto de partida, os

coñecementos previos e o momento evolutivo do neno/a, os seus intereses
e motivacións, é dicir, todo dato relevante que permita axustar o proceso de
E/A ás necesidades e características do alumnado.

Avaliación continua: realízase durante todo o proceso e a

-

través dela obsérvanse e valóranse os progresos, dificultades e
necesidades do alumno/a co obxecto de poder axustar a intervención
pedagóxica.
Avaliación final: realízase ó concluir o proceso para valorar en

-

que medida se acadaron as intencións educativas perseguidas.
As conclusións obtidas na avaliación servirán para informar ás familias
dos logros obtidos e para o replantexamento da actuación docente se fose
preciso.

5. CONCLUSIÓNS
A práctica educativa adaptarase en todo momento ás características, necesidades, ritmos,
intereses e motivacións do alumnado, aspectos que se modificarán conforme avance o
crecemento e a situación das nenas e dos nenos. Será fundamental que como mestra
coñeza os últimos avances e descubrimentos no eido educativo, así como as experiencias
máis innovadoras con relación á Educación Infantil.

6. CONSIDERACIÓNS SOBRE A IMPLANTACIÓN E CUMPRIMENTO DO PLAN E
PROTOCOLO COVID.
Todo o establecido nesta programación está deseñado para unha suposta situación de
normalidade, de forma que , de ser o caso, puidese aplicarse se se dese esa situación ó
longo do curso. Se ben, contémplase a posibilidade de que nalgún momento teña que
levarse a cabo un ensino a distancia ou mixto.
Se fose necesario un ensino a distancia, o profesorado fará uso da aula virtual para traballar
con ela se se dese o caso.
De tódolos xeitos, farase uso da aula virtual aínda que non haxa un confinamento, para que o
alumnado se afaga a este novo medio, as familias teñan máis recursos para traballar dende a
casa coo xeito de complementar e afianzar o traballo da aula, e tamén por se se producisen
ausencias prolongadas de alumnado por teren que estar en situación de aillamento.

Ademáis empregarase o blog da aula, para trasnmitir información ás familias e faranse
reunións semanais de forma online, a través de webex, no caso de confinamentos, por ser o
medio empregado habitualmente.
O que se pretende polo tanto, é ter en conta todos os escenarios posibles e estar preparados
para dar unha resposta axeitada e que así a calidade da esucación non se vexa perxudicada.

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA (ED.INFANTIL)
CURSO 2021-2022
INGLÉS

CEIP DE CABANAS – SALCEDO (PONTEVEDRA)

1. INTRODUCIÓN
O proxecto de Anticipación da Primeira Lingua Estranxeira levouse a cabo tendo en conta o
Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de xuño de 2009) e a Orde do 30 de abril de 2007
pola que se convoca a realización de proxectos de anticipación da lingua estranxeira no segundo
ciclo de educación infantil. O Proxecto de Anticipación da Primeira Lingua Estranxeira do CEIP de
Cabanas impartiuse nos tres cursos de Educación Infantil unha hora semanal, sendo esta sempre
antes do recreo.
2. OBXECTIVOS:
Os obxectivos xerais deste curso propostos para a lingua estranxeira en Educación Infantil
relaciónanse cos bloques: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal, Coñecemento do
Entorno e Linguaxe: comunicación e representación:
1. Empregar a lingua como instrumento de comunicación, representación,
aprendizaxe e disfrute de expresión de ideas e sentimentos e valorar a lingua oral como un
medio de relación cos demais e de regulación da convivencia.
2. Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas mediante la lingua oral e a
través doutras linguaxes, elixindo o que mellor se axuste á intención e á situación.
3. Comprender as intencións e mensaxes doutros nenos e adultos, adoptando
unha actitude positiva cara a lingua, tanto propia como estranxeira.
4. Amosar interese polos textos escritos presentes na aula e no entorno próximo,
iniciándose no seu uso e na comprensión da súa finalidade así como coñecer algunhas
características do código escrito.
5. Explicar, de forma sinxela, preferencias persoais no relativo a producións
audiovisuais (películas, debuxos animados ou videoxogos).
6. Empregar a lingua oral para do modo máis conveniente para a comunicación
con iguais e adultos, segundo as intencións comunicativas, e comprender mensaxes orais
diversas, amosando unha actitude de escoita atenta e respectuosa.
7. Expresarse e comunicarse empregando medios, materiais e técnicas propios
das diferentes linguaxes artísticas, tecnolóxicas e audiovisuais, amosando interese por
explorar as súas posibilidades, por gozar coas súas producións e por compartir cos
demais experiencias estéticas e comunicativas.
8. Comprender, reproducir y recrear algúns textos literarios amosando actitudes de
valoración, disfrute e interese cara eles.
9. Iniciarse nos usos sociais da lectura da escritura explorando o seu
funcionamento e valorándoas como instrumento de comunicación, información e

desfrute.
10. Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades
dentro da aula, e amosar interese e desfrute o participar nestes intercambios
comunicativo.

Estes obxectivos teranse en conta á hora de concretar obxectivos didácticos e, do mesmo
modo, considerados para a definición dos criterios de avaliación.

3. COMPETENCIAS
As competencias da área de lingua estranxeira (Inglés) na etapa de Educación Infantil son as
seguintes:
•

Imitar expresivamente utilizando xestos, movementos e palabras.

•

Participar en situacións comunicativas de interacción social a través de xogos e rutinas
verbais e non verbais.

•

Recoñecer a expresión dalgunhas necesidades e estados de ánimo, por medio da
linguaxe verbal, corporal e plástica.

•

Amosar interese polo descubrimento do entorno e, progresivamente: identificar e
discriminar obxectos.

•

Manifestar un progresivo control do corpo, global e sectorialmente, amosando un
coñecemento cada vez maior do seu propio esquema corporal.

•

Amosar certa autonomía na adquisición de hábitos elementais de coidado persoal,
benestar e interacción social.

•

Nomear algúns elementos moi significativos no medio educativo e socio-familiar e/ou
escolar: (libro, cor, porta, fiestra...).

•

Identificar algúns sons propios do medio social e natural e a causa que os orixina.

•

Amosar curiosidade por algunhas obras literarias infantís (conto, poesía) así como pola
música en lingua inglesa.

Traballarase dun xeito globalizador; as distintas actividades estarán enfocadas a desenvolver
conxuntamente a totalidade das competencias clave establecidas para a etapa. Ao longo do curso
valorarase se se están cumplindo estes obxectivos de desenvolver as devanditas competencias e
buscaremos mecanismos de mellora para que os alumnos adquiran a consecución das mesmas.
4. METODOLOXÍA
O alumno de infantil debe ser en todo momento protagonista da aprendizaxe, sendo
autónomo e independente mentres o profesor o guía ata os obxectivos. É importante recordar a fin
última da ensinanza do inglés é a adquisición da competencia comunicativa e, polo tanto, todas as

actividades serán destinadas a esa fin.
Partirase dos seus intereses e motivacións para así chegar a unha aprendizaxe significativa,
tendo en conta as diferenzas de carácter individual que o alumnado presenta. Estableceranse
rutinas que facilitarán o uso oral da lingua nun contexto significativo para o alumnado. Estas rutinas
permitirán o uso do inglés dunha forma natural e empregaranse para socializar (saudar, agradecer,
pedir algo con cortesía, despedirse, respostas breves, preguntar polo tempo,…) e para identificarse
(presentarse, dicir a idade) utilizando o léxico máis elemental (cores, números, animais, partes do
corpo, estados de ánimo, xoguetes, membros da familia, tamaño, obxectos da clase, do cole,…).
Outro dos obxectivos primordiais é achegar ao alumnado elementos relacionados coa cultura propia
de países de fala inglesa (Halloween, Easter…). As sesións terán un esquema básico que van da
presentación, á practica produtiva coa lingua e remate de sesión. Os repasos dos novos contidos
serán continuos e cíclicos e as actividades repetitivas sobre todo ao comezo do curso, pois deste
xeito, o alumno/a estará máis seguro/a dado que sabe en todo momento que facer e como facelo.
A metodoloxía empregada basearase tamén no Total Physical Response (resposta física
total), na que se combinan habilidades verbais e motrices para favorecer a comprensión e
asimilación da lingua estranxeira. A integración das novas tecnoloxías será outro aspecto clave na
maioría das sesións levadas a cabo ao longo do ano co fin de facer as clases máis divertidas e
interativas.

5. MATERIAL
Os recursos e materiais a empregar serán o máis variados e motivadores posible, abarcando
dende a presentación visual con flashcards (imaxes dos obxectos dos diferentes campos
semánticos a traballar), cancións, contos, xoguetes, vídeos, pósters, fichas, xogos interactivos…
Con este tipo de recursos e actividades búscase a participación activa durante a clase, evitando que
o alumando se converta nun mero receptor dunha serie de contidos. Desde a área de lingua
estranxeira tamén se incluirán o uso das novas tecnoloxías co uso do ordenador e da pantalla
dixital, etc. Os recursos empregados durante o curso inclúen:
•

Cores: lapis, ceras, rotuladores e ceras Manley

•

Materiais de plástica .

•

DVDs

•

CDs de audio

•

Ordenador, Internet e proxector.

•

Cancións e chants

•

Pósters e carteis relacionados con cada contido didáctico e coas rutinas diarias

•

Mascotas de peluche Monkey, e outras propias

•

Contos

•

Recortables

•

Pizarra dixital.

•

Internet.

6. CONTIDOS.
4ºEI
•

Saúdos e despedidas.

•

Números: 1, 2, 3, 4,5

•

Partes do corpo: eyes, nose, mouth, ears, body, head, legs, arms.

•

Descrición física con adxectivos: grande-pequeno, longo-curto, alto-

baixo, rápido-lento.
•

Tempo atmosférico: sunny, rainy, cloudy, windy.

•

Xoguetes: ball, doll, car, teddy...

•

Familia: mother, father, sister, brother, baby.

•

Sentimentos:happy, sad, angry, sleepy.

•

Cores: red, blue, green, orange, yellow...

•

Halloween: pumpkin, monster.

•

O Nadal: Merry Christmas, star, tree, present.

•

Mascotas: cat, dog, mouse, bird...

•

Useful expressions: please, thank you, “can I go to the toilet, please?

5º EI
•

Saúdos e despedidas.

•

Números ata o 10

•

O tempo atmosférico: sunny, rainy, cloudy, windy.

•

O colexio: school bag, chair, door, table, window...

•

Familia: Grandad, grandma, sister, brother, daddy, mum

•

A roupa: coat, dress, hat, trousers...

•

Transportes: car, boat, plane...

•

Comidas: biscuits, sandwiches, apples, water, cake, bananas, broccoli,..

•

Partes do corpo: ears, eyes, nose, mouth, head, legs, toes, shoulder,

•

Cores: red, yellow, green, purple, orange, blue, black,white, brown.

•

Días da semana: Monday, Tuesday...

•

Meses do ano: January, February, March...

•

Estacións: summer, autumn, winter, spring.

•

Estados de ánimo: happy, sad, angry, sleepy, hungry, tired.

•

Resposta a accións: play, jump, run, clap, fly, swim, walk, sleep, sitdown,

knees.

stand up.
•

Ordes: sit down, stand up, open/closethedoor, come here, be quiet, clap

your hands, put up your hand, take the pencil, colour, cut, fold,...
•

Nadal: Christmas, Merry Christmas, tree, star, present,...

•

Easter: Easter Bunny, chocolate eggs, flowers.

•

Useful expressions: please, thank you, “can I go to the toilet, please?”.

•

Saúdos e despedidas.

•

Números: 1-20

•

Estados de ánimo: happy, sad, angry, sleepy, surprise, excited, sleepy...

•

O fogar: bathroom, bedroom, kitchen, living room...

•

A roupa: scarf, boots, shorts, skirt...

•

Xoguetes: swing, slide, springer, slide...

•

Partes do corpo: body, head, arms, legs, feet, hands, head, legs, toes,

6º EI

shoulder, knees.
•

Animais: monkey, snake, lion, elephant...

•

Comidas: sandwich, cake, juice, apple, banana, orange...

•

Descrición física con adxectivos: big, small, long, short, fast, slow, open,

shut, tall, loud, quiet...
•

Tempo atmosférico: sunny, rainy, cloudy, windy, hot, cold.

•

Días da semana: Monday, Tuesday...

•

Meses do ano: January, February, March...

•

Estacións: summer, autumn, winter, spring.

•

Familia: mummy, daddy, sister, brother, granny, grandad.

•

Obxectos da clase: glue, scissor, pencil, crayon, bag, rubber.

•

Classroom language: stand up / sit down, colour, cut, point, match...

•

Useful expressions: please, thank you, “can I go to the toilet, please?”.

•

Cores: red, pink, yellow, purple, green, blue...

•

Halloween: ghost, pumpkin, monster, witch...

•

O Nadal: Merry Christmas, star, tree, present, Santa Claus, elves...

•

Easter: chocolate eggs ,Bunny, egg hunt...

•

Expresión de gustos con “I like…”, “Do you like?”

7. AVALIACIÓN.
Nesta etapa a avaliación ten un carácter global, continuo e formativo e permite valorar o
desenvolvemento e progreso acadados polo alumno/a.
A avaliación será continua e globalizadora, tendo en conta o nivel inicial de cada un dos
alumnos ademais dos distintos niveis madurativos.
Ao comezo do curso levarase a cabo unha avaliación inicial que nos permita coñecer o punto
de partida de cada alumno/a e nos permitirá adaptar o proceso de ensinanza ao ritmo individual de
cada un. A avaliación será continua ao longo do proceso, o que nos permitirá facer un seguimento
constante do alumnado. Ao final do trimestre, realizarase unha avaliación final que nos amose unha
visión global das aprendizaxes alcanzadas, as capacidades desenvolvidas e a labor realizada.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
✓ Empregar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación positiva con
iguais e con persoas adultas, segundo as intencións comunicativas.
✓ Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita atenta e
respectuosa.
✓ Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira, interesándose
por participar en interaccións orais en rutinas, xogos e situacións habituais de comunicación.
✓ Amosar interese polos textos escritos presentes na aula e no contorno próximo, iniciándose
no seu uso e na comprensión das súas finalidades. Interesarse e participar nas situacións
significativas de lectura e escritura que se producen na aula desenvolvidas por persoas
lectoras e escritoras competentes.
✓ Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta de textos literarios: contos, relatos,
lendas, poesías, rimas, adiviñas...
✓ Utilizar a biblioteca con respecto e coidado, valorándoa como recurso informativo, de
entretemento e gozo.
✓ Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios das diferentes
linguaxes artísticas e audiovisuais.
✓ Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e representación, por gozar
coas súas producións e por compartir as experiencias creativas, estéticas e comunicativas.
✓ Utilizar, na medida das súas posibilidades, a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da
información e comunicación como vehículo de expresión e comunicación.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
Nesta etapa o principais procedementos de avaliación serán a observación diaria e
sistemática na que se valorará como os alumnos participan nas actividades, o seu esforzo e relación
coa lingua estranxeira, así como o grado de adquisición dos contidos e as interaccións orais cos
alumnos que nos permitirán identificar o seu grao de asimilación e adquisición da lingua.
Para isto empregaremos una escala de avaliación con tres ítems ou variables que
determinarán se o alumno/a acadou os obxectivos e aprendizaxes sen dificultade, se está en
proceso de acadalos ou ben se amosa dificultade para acadalos. Esta avaliación levarase a cabo
de forma continua especificando, en cada momento do curso, as aprendizaxes desenvolvidas na
aula. Os resultados serán anotados de forma individual para chegar a ter una visión global da
situación e progreso de cada alumno. No boletín de notas de final de trimestre indicaranse os
resultados da avaliación mediante os ítems, especificando se foron acadados sen dificultade, con
dificultade ou se están en proceso.

CONCRECIÓN E RELACIÓNS CURRICULARES PARA A ÁREA DE PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA POR
NIVEIS

Currículo de Primeira Lingua Estranxeira en 4º

Nivel
4º

Área
PLE

Obxectivos
f) Iniciarse no uso
oral dunha lingua
estranxeira e amosar
interese e gozo ao
participar meses
intercambios

Contidos
PLE-LCR-B1.7-Interese por
expresarse nunha lingua
estranxeira, amosando unha
actitude positiva cara a esta
lingua.

Criterios de avaliación
PLE-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.

Indicadores de logro - [C.C]
nunha escala de 0 a 3
4º-PLE.3.1-Amosa interese por participar en
interaccións orais nunha lingua estranxeira.
[CCL, CM, CSC, CCEC, CAA]

4º-PLE.3.2-Mantén unha actitude positiva cara á
lingua estranxeira. [CCL, CSC, CAA]

4º-PLE.3.3-Amosa interese por coñecer
aspectos da lingua e cultura estranxeira.
[CCL, CSC]

4º-PLE.3.4-Amosa interese por coñecer cancións
e rimas noutra lingua. [CCL, CSC, CAA]

4º

PLE

i) Desenvolver un
sentimento de
autoconfianza nas
propias producións e
valorar as producións
alleas

PLE-LCR.B.2.15Participación activa e gozo
na interpretación de cancións
e xogos musicais.

PLE-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

4º-PLE.9.1-Gusta de participar nas actividades
lúdicas propostas de imitación e repetición de
sons, palabras e enunciados significativos. [CCL,
CSC]

4º

PLE

a) Utilizar as
diversas linguaxes para
comunicar, expresar
ideas e sentimentos,
para aprender e como
fonte de desfrute

PLE-LCR.B.1.6-Emprego
axeitado das formas
socialmente establecidas
para relacionarse coas
demais persoas, saúdos,
despedidas, fórmulas de
cortesía, cumprimentos?

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

4º-PLE.1.1-Emprega expresións
convencionais de cortesía de saúdo, na
lingua estranxeira. [CCL, CSC]

4º-PLE.1.2-Emprega expresións
convencionais de cortesía de despedida na
lingua estranxeira. [CCL, CSC]

Currículo de Primeira Lingua Estranxeira en 5º

Nivel

5º

Área

PLE

Obxectivos

f) Iniciarse no uso oral
dunha lingua
estranxeira e amosar
interese e gozo ao
participar meses
intercambio

Contidos

Criterios de avaliación

PLE-LCR-B1.7-Interese por
expresarse nunha lingua
estranxeira, amosando unha
actitude positiva cara a esta
lingua.

PLE-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.

Indicadores de
logro - [C.C]
Nunha escala 03:
5º-PLE.3.1-Amosa interese por
participar en interaccións orais
nunha lingua estranxeira. [CCL,
CMCT, CSC, CCEC, CAA]
5º-PLE.3.2-Mantén unha actitude
positiva cara á lingua estranxeira.
[CCL, CSC, CAA]

5º-PLE.3.3-Amosa interese
por coñecer aspectos da
lingua e cultura estranxeira.
[CCL, CSC]

5º-PLE.3.4-Amosa interese por
coñecer cancións e rimas noutra
lingua. [CCL, CSC, CAA]
MÍNIMO: 2
5º

PLE

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

PLE-LCR.1.8-Uso
progresivo de sinais
extralingüísticos (xesto,
entoación, expresión) para
reforzar o significado das
súas mensaxes.

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

5º-PLE.1.1-Participa
empregando formas non
lingüísticas (xestos, accións) en
actividades desenvolvidas na
lingua estranxeira. [CCL]
MÍNIMO: 2

PLE-LCR.B.1.6-Emprego
axeitado das formas
socialmente establecidas
para relacionarse coas
demais persoas: saúdos,
despedidas, fórmulas de
cortesía, cumprimentos, etc.

5º-PLE.1.2-Emprega
expresións convencionais de
cortesía de saúdo, na lingua
estranxeira. [CCL, CSC]

PLE.1.3-Emprega expresións
convencionais de cortesía de
despedida na lingua
estranxeira. [CCL, CSC]

PLE.1.4-Emprega expresións
convencionais de cortesía para
desculparse na lingua
estranxeira. [CCL, CSC]

PLE.1.4-Emprega expresións
convencionais de cortesía para
desculparse na lingua
estranxeira. [CCL, CSC]
5º

PLE

I) Desenvolver un
sentimento de
autoconfianza nas
propias producións e
valorar as producións
alleas

PLE-LCR.B.2.15Participación activa e gozo
na interpretación de cancións
e xogos musicais.
PLE-LCR.B.2.16Participación activa e
gozo na interpretación de
cancións, xogos musicais e
danzas colectivas e
individuais.

PLE-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

5º-PLE.9.1-Gusta de participar
nas actividades lúdicas propostas de
imitación e repetición de sons,
palabras e enunciados
significativos. [CCL, CSC]
MÍNIMO: 2
5º-PLE.9.2-Participa activamente
nas actividades que combinan o uso
da lingua e a resposta corporal
implicada pola orde emitida. [CCL,
CAA]

5º

PLE

a) Utilizar as diversas
linguaxes para
comunicar, expresar
ideas e sentimentos,
para aprender e como
fonte de desfrute

PLE-LCR.B.1.6-Emprego
axeitado das formas
socialmente establecidas
para relacionarse coas
demais persoas ? saúdos,
despedidas, fórmulas de
cortesía, cumprimentos?

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

5º-PLE.2.1-Emprega
expresións convencionais de
cortesía de agradecemento na
lingua estranxeira. [CCL,
CSC]

MÍNIMO: 2

Currículo de Primeira Lingua Estranxeira en 6º

Nivel Área

6º

PLE

Obxectivos

f) Iniciarse no uso oral
dunha lingua estranxeira
e amosar interese e gozo
ao participar meses
intercambios

Contidos

PLE-LCR-B1.7-Interese por
expresarse nunha lingua
estranxeira, amosando unha
actitude positiva cara a esta
lingua.

Criterios de avaliación

Indicadores de
logro- [C.C]
Nunha escala 0-3:

PLE-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.

6º-PLE.3.1-Amosa interese
por participar en interaccións
orais nunha lingua estranxeira.
[CCL, CMCT, CSC, CCEC,
CAA]
6º-PLE.3.2-Mantén unha
actitude positiva cara á lingua
estranxeira. [CCL, CSC, CAA]
6º-PLE.3.3-Amosa interese
por coñecer aspectos da lingua
e cultura estranxeira. [CCL,
CSC]
6º-PLE.3.4-Amosa interese por
coñecer cancións e rimas noutra
lingua. [CCL, CSC, CAA]
MÍNIMO: 2

6º

PLE

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

PLE-LCR.1.8-Uso
progresivo de sinais
extralingüísticos (xesto,
entoación, expresión) para
reforzar o significado das
súas mensaxes.

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

PLE-LCR.B.1.6-Emprego
axeitado das formas
socialmente establecidas
para relacionarse coas
demais persoas, saúdos,
despedidas, fórmulas de
cortesía, cumprimentos?

6º-PLE.1.1-Participa
empregando formas non
lingüísticas (xestos, accións) en
actividades desenvolvidas na
lingua estranxeira. [CCL]

MÍNIMO: 2
6º-PLE.1.2- Emprega
expresións convencionais de
cortesía de saúdo, na lingua
estranxeira. [[CCL, CSC]
PLE.1.3-Emprega expresións
convencionais de cortesía de
despedida na lingua estranxeira.
[CCL, CSC]
MÍNIMO: 2
6º-PLE.1.4-Emprega expresións
convencionais de cortesía para
desculparse na lingua estranxeira.
[CCL, CSC]
MÍNIMO: 2

6º

PLE

I) Desenvolver un sentimento
de autoconfianza nas
propias producións e
valorar as producións
alleas

PLE-LCR.B.2.15PLE-LCR.9-Mostrar interese por explorar
Participación activa e gozo as súas posibilidades de expresión e
na interpretación de cancións
representación, por gozar coas súas
e xogos musicais.
producións e por compartir as
experiencias creativas, estéticas e
comunicativas
PLE-LCR.B.2.16Participación activa e gozo
na interpretación de cancións,
xogos musicais e danzas
colectivas e individuais.

6º-PLE.9.1-Gusta de participar
nas actividades lúdicas propostas
de imitación e repetición de sons,
palabras e enunciados
significativos. [CCL, CSC]

6º-PLE.9.2-Participa activamente
nas actividades que combinan o
uso da lingua e a resposta corporal
implicada pola orde emitida. [CCL,
CAA]
MÍNIMO: 2

6º

PLE

a) Utilizar as diversas
PLE-LCR.B.1.6-Emprego
PLE-LCR.2-Comprender mensaxes
linguaxes para
axeitado das formas socialmente
orais diversas, mostrando una
comunicar, expresar
establecidas para
actitude de escoita atenta e
ideas e sentimentos,
relacionarse coas demais
respectuosa
para aprender e como
persoas, saúdos,
fonte de desfrute
despedidas, fórmulas de
cortesía, cumprimentos?

6º-PLE.2.1-Emprega expresións
convencionais de cortesía de
agradecemento na lingua
estranxeira. [CCL, CSC]
MÍNIMO: 2

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA
DOCENTE
A avaliación irá dirixida ao proceso de ensinanza-aprendizaxe na súa totalidade polo que
ademáis de avaliar ás aprendizaxes acadadas polos alumnos, levarase a cabo una avaliación
da propia práctica docente. A avaliación da propia acción docente será continua e global ao
longo do curso, revisando os diferentes ítems e adaptándoos á realidade da aula,
características do alumnado, recursos dispoñibles, etc. Deste modo, manterase unha postura
aberta a posibles flexibilizacións metodolóxicas en base ás necesidades educativas do
proceso de ensinanza-aprendizaxe.
Ao longo do curso revisaranse os distintos apartados da programación para determinar
o logro e cumprimento dos mesmos, así como modificalos ou melloralos, baseándonos no
desempeño diario e nos resultados e aprendizaxes do alumnado.
Inclúese a continuación un cadro cos indicadores de logro e os elementos a avaliar:

ELEMENTOS A
AVALIAR

INDICADORES DE LOGRO
Resultado
Non conseguido

Programación didáctica.
Non se adecúa ao
contexto da aula.

Conseguido
parcialmente
Se adecúa
parcialmente

Totalmente
conseguido
Se adecúa
completamente

ao contexto da aula.

ao contexto da aula.

Non se adoptaron
medidas de mellora
tras os resultados
académicos obtidos.

Identificáronse as
medidas de mellora
a adoptar tras os
resultados académicos
obtidos.

Adoptáronse medidas
de mellora segundo os
resultados
académicos obtidos.

Medidas de atención á
diversidade.

Non se adoptaron as
medidas axeitadas de
atención á
diversidade

Identificáronse as
Adoptáronse medidas
medidas de atención
de atención á
á diversidade a
diversidade axeitadas.
adoptar.

Temas transversais.

Non se traballaron
todos os temas
transversais na
materia.

Traballáronse a
maioría dos temas
transversais na
materia.

Obxectivos da materia.

Alcanzáronse
parte
dos
Non se alcanzaron
os obxectivos da
obxectivos da
material establecidos. materia
establecidos para o

Plans de mellora

Traballáronse todos os
temas transversais na
materia.
Alcanzáronse os
obxectivos da
materia establecidos
para este curso.

curso.

Competencias clave.

Non se
desenvolveron a
mayoría das
competencias clave
relacionadas coa
materia.

Desenvolvéronse
parte das
competencias
clave relacionadas
coa materia.

Logrouse o
desenvolvemento das
Competencias clave
relacionadas con esta
materia

A práctica docente
non foi satisfactoria.

A práctica
docente foi
parcialmente
satisfactoria.

A práctica docente foi
satisfactoria.

Práctica docente.

Programas de mellora para
a práctica docente.

Identificáronse os
Non se deseñaron
puntos para deseñar
programas de mellora
un programa de
para a práctica
mellora para a
docente.
práctica docente.

Deseñáronse programas
de mellora para a
práctica docente.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Nesta etapa cobra especial importancia a individualización do proceso de ensinoaprendizaxe. Teranse en conta os diversos niveis madurativos e competencias do alumnado
á hora de adaptar as actividades ás necesidades, intereses, estilos cognitivos e ritmos de
cada alumno/a. Cando se leven a cabo actividades de resposta física total, valorarase
igualmente o grao de desenvolvemento psicomotor para adaptalas ás súas posibilidades. Os
contidos traballaranse de forma continua e cíclica para favorecer a súa adquisición e
realizaranse actividades de reforzo e ampliación para atender as distintas necesidades.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS
Traballaremos como actividades complementarias celebracións tradicionais da cultura
anglosaxona coma Halloween, Christmas e Easter. Tamén abordaremos diferentes
propostas e celebracións levadas a cabo no centro desde a perspectiva da lingua inglesa.

PROGRAMACIÓN DE PSICOMOTRICIDADE
EN EDUCACIÓN INFANTIL
CEIP de Cabanas
Curso 2021-2022

2.- CONCRECIÓN E RELACIÓNS CURRICULARES:
Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, contribución as competencias clave e
indicadores de logro coas Competencias clave relacionadas

Currículo de Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal en 4º

Nivel

Área

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Indicadores de logro - [C.C]

CSMAP-B.1.1Exploración do propio
corpo, recoñecenddo
progresivamente as súas
características e
posibilidades.

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

4º-CSMAP.1.1-Sinala as partes principais
do seu corpo [CSIEE, CLL, CAA]

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe
4º

CSMAP

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

CSMAP-B.1.6Vivenciación do corpo
como un todo, para pasar
a sentir as partes que o
integran.

MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.1.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Sinala as partes principais
do seu corpo.

CSMAP-B.1.2Coñecemento do
esquema corporal global.

4º-CSMAP.1.2-Logra un esbozo da figura
humana, diferenciando cabeza e corpo,
brazos, mans e pes [CSIEE, CLL, CAA]

4º-CSMAP.1.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Logra un esbozo da figura
humana, diferenciando: cabeza e
corpo, brazos, mans, pernas e pes.

4º

CSMAP

CSMAP.b - Avanzar
na precisión de
xestos e
movementos

CSMAP-B.1.5Potenciación 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.1.13Recoñecemento e
vivencia das referencias

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

4º-CSMAP.2.1-Ten unha boa
coordinación de movementos. [CSIEE,
CCL]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.2.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Ten unha boa
coordinación de movementos.

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.2.7Coordinación progresiva
das súas habilidades
psicomotrices finas e
grosas.
CSMAP-B.2.9-Adquisición
de nocións básicas de
orientación e coordinación
de movementos.
CSMAP-B.1.15Identificación
manifestación, regulación
e control de necesidades
básicas do corpo como o
control de esfínteres e a
hixiene no aseo.

4º-CSMAP.2.2-Mantén o equilibrio
estático: sobre un pé, nas puntas,...
[CSIEE, CCL]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.2.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Mantén o equilibrio
estático: sobre un pé, nas puntas...

4º-CSMAP.2.3-Controla o corpo en
movemento, adaptando a resposta motriz
ás dimensións e elementos do espacio
(itinerarios, circuitos, percorridos,..).
[CSIEE, CCL]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.2.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Controla o corpo en
movemento, adaptando a resposta
motriz ás dimensións e elementos do
espazo.

4º-CSMAP.2.4-Representa o esquema
corporal de forma básica [CSIEE, CCL]

4º-CSMAP.2.4 RELACIONADO NO
XADE CON: Logra un esbozo da figura
humana, diferenciando: cabeza e
corpo, brazos, mans, pernas e pes.

4º-CSMAP.2.5-Presenta un bo dominio
na manipulación de pezas pequenas e de
construcción, quebracabezas, manexo de
tesoiras.. [CSIEE, CCL]

4º-CSMAP.2.5 RELACIONADO NO
XADE CON: Mostra habilidade nas
construcións e na manipulación de
pezas pequenas. | Manexa as tesoiras
axeitadamente. | Realiza encaixes e
quebracabezas.

4º-CSMAP.2.6-Oriéntase e localiza
lugares significativos [CSIEE, CCL]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.2.6 RELACIONADO NO
XADE CON: Oriéntase e localiza
lugares significativos.

4º-CSMAP.2.7-Reproduce movementos
a partir de consignas verbais (acochados,
saltando,..). [CSIEE, CCL]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.2.7 RELACIONADO NO
XADE CON: Reproduce movementos a
partir de consignas verbais
(acochados, saltando...).

4º-CSMAP.2.8-Sitúa os obxectos: diantedetrás, dentro-fóra, arriba-abaixo, pretolonxe, enriba-debaixo, primeiroderradeiro. [CSIEE, CCL]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.2.8 RELACIONADO NO
XADE CON: Sitúa os obxectos e
localízaos: diante-detrás, dentro-fóra,
arriba-abaixo, preto-lonxe, enribadebaixo, 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.1.16Recoñecemento das
percepcións sensoriais
propioceptivas que
proveñen dos propios
músculos e articulacións
e das percepcións
extereoceptivas- dos
sentidos.
CSMAP-B.1.10Recoñecemento dos
sentidos como medio de
expresión e percepción.

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

4º-CSMAP.3.1-Explora sensiorialmete
elementos do contorno , verbalizando as
sensacións. [CCL, CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.3.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Gusta de explorar
sensorialmente os elementos
presentes no contorno.

CSMAP-B.1.17Recoñecemento dos
sentidos como medio de
expresión, percepción e
comprensión do mundo
que o rodea.
4º-CSMAP.3.2-Localiza unha fonte
sonora, sen apoio visual. [CCL, CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.3.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Localiza unha fonte
sonora fixa, sen apoio visual.

4º-CSMAP.3.3-Identifica e nomea as
cores de uso habitual. [CCL, CSIEE]

4º-CSMAP.3.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Identifica as cores.

4º-CSMAP.3.4-Discrimina silencio-son
[CCL, CSIEE]

4º-CSMAP.3.4 RELACIONADO NO
XADE CON: Discrimina silencio-son.

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.1.3-Adquisición
de confianza nas
capacidades propias e
potenciación do afán de
superación
CSMAP-B.1.9-Aceptación
e valoración positiva da
súa persoa, confiando
nas súas posibilidades e
coñecendo as limitacións
propias

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

4º-CSMAP.4.1-Actúa autónomamente
[CCL, CSIEE, CSC]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.4.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Actúa autonomamente.

CSMAP-B.2.4-Satisfación
polo crecente dominio
persoal
CSMAP-B.4.4-Petición e
aceptación de axuda nas
actuacións que así o
requiran

4º-CSMAP.4.2-Solicita axuda cando a
precisa [CCL, CSIEE, CSC]
MÍNIMO: A METADE

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.

4º-CSMAP.4.2 RELACIONADO NO
XADE CON: É quen de solicitar axuda
cando a precisa.

4º-CSMAP.4.3-Recoñece e acepta as
súas características persoais [CCL,
CSIEE, CSC]

4º-CSMAP.4.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Recoñece e acepta as
súas características persoais.

4º-CSMAP.4.4-Confía nas súas
posibilidadesde acción e movemento
[CCL, CSIEE, CSC]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.4.4 RELACIONADO NO
XADE CON: Confía nas súas
posibilidades de acción e movemento.

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.1.11Observación dos cambios
físicos nas persoas ó
longo do tempo

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

4º-CSMAP.5.1-Verbaliza diferencias
físicas entre as persoas [CCL, CSC,
CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

CSMAP-B.1.12Aceptación da identidade
e características das
demais persoas,
respectando as
diferenzas

4º-CSMAP.5.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Verbaliza e acepta
diferenzas físicas entre as persoas.

CSMAP-B.1.14Desenvolvemento da
identidade sexual e
aceptación do corpo
sexuado feminino e
masculino

4º-CSMAP.5.2-Observa e verbaliza
características diferentes nun
compañeiro ou nunha compañeira. [CCL,
CSC, CSIEE]

4º-CSMAP.5.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Identifica características
diferentes nun compañeiro ou nunha
compañeira e adopta posturas non
discriminatorias.

4º-CSMAP.5.3-Coñece as diferencias
físicas entre nenos e nenas. [CCL, CSC,
CSIEE]

4º-CSMAP.5.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Identifica as
características do seu sexo e participa
en xogos, actividades, etc.,
independentemente 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.1.18-Vivencias,
preferencias e intereses
propios e das demais
persoas.
CSMAP-B.1.8Identificación,
verbalización e expresión
de sentimentos,
emocións, vivencias,
preferencias e intereses

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

4º-CSMAP.6.1-Expresa e identifica nel/a
mesmo/a diferentes estados de ánimo.
[CCL, CSC, CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.6.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Expresa e identifica nel/a
mesmo/a diferentes estados de ánimo.

propios e das demais
persoas.

Bloque 2: Xogo e movemento
4º

CSMAP

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

CSMAP-B.2.11Exploración 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.

4º-CSMAP.7.1-Participa en xogos
amosando unha destreza motora
axeitada ó agardado para a idade. [CSC,
CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

CSMAP-B.2.12Aceptación do xogo como
medio de desfrute e de
relación cos demáis.

4º-CSMAP.7.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Gústalle participar en
xogos que supoñen exercicio motor,
como carreiras ou saltos.

4º-CSMAP.7.2-Ten en conta ós
compañeiros e compañeiras no
desenvolvemento dos xogos. [CSC
CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.7.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Intégrase en xogos de
grupo.

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.2.1Participación nos xogos e
na actividade motriz,
amosando actitudes de
constancia.

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

4º-CSMAP.8.1-Intégrase en xogos e
actividades de grupo, cooperando cos
demais nenos e nenas. [CSC, CSIEE,
CCL]
MÍNIMO: A METADE

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.2.13Fortalecemento de
vínculos afectivos:
amizade, cooperación,

4º-CSMAP.8.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Intégrase en xogos de
grupo, cooperando cos demais nenos
e nenas.

axuda, solidariedade,..a
través do xogo.
CSMAP-B.2.5Comprensión, aceptación
e valoración de regras
para xogar.
CSMAP-B.2.6Potenciación do xogo
como elemento común a
todas as culturas,
partindo do coñecemento
dos xogos propios da
comunidade.

4º-CSMAP.8.2-Supera o feito de non
gañar nos xogos de competición. [CSC
CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.8.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Supera o feito de non
gañar nos xogos de competición.

4º-CSMAP.8.3-Acepta as regras dos
xogos. [CSC, CSIEE, CCL]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.8.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Acepta as regras dos
xogos.

4º-CSMAP.8.4-Mantense participando
nun mesmo xogo un tempo importante.
[CSC, CSIEE, CCL]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.8.4 RELACIONADO NO
XADE CON: Mantense participando
nun mesmo xogo un tempo
importante.

4º-CSMAP.8.5-Respecta aos
compañeiros e compañeiras e persoas
adultas [CSC, CSIEE, CCL]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.8.5 RELACIONADO NO
XADE CON: Respecta os compañeiros
e compañeiras e persoas adultas.

Bloque 3: A actividade cotiá
4º

CSMAP

CSMAP.d-Tomar a
iniciativa, aceptar as
pequenas
frustracións e ser
quen de solicitar
axuda. CSMAP.gProgresar na
adquisición de
hábitos de orde e
constancia no
desenvolvemento
das tarefas.

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-B.3.4-Regulación
do propio comportamento.

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

4º-CSMAP.9.1-Soluciona pequenos
problemas da vida cotiá.. [CSC, CSIEE,
CCL]

4º-CSMAP.9.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Soluciona pequenos
problemas da vida cotiá.

CSMAP-B.3.1Satisfacción 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.
CSMAP-B.3.3-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.
CSMAP-B.2.8-Aceptación
de compromisos,
establecendo acordos en
consideración á súa
persoa, ás outras e ao
seu medio.

4º-CSMAP.9.2-Organízase de acordo
coas súas posibilidades. [CSC, CSIEE,
CCL]

4º-CSMAP.9.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Organízase de acordo
coas súas posibilidades.

4º-CSMAP.9.3-Acepta ter que esperar a
súa quenda [CSC, CSIEE, CCL]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.9.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Acepta ter que esperar a
súa quenda.

4º-CSMAP.9.4-Distingue os diferentes
momentos e situacións dentro da aula e
adáptase a eles. [CSC, CSIEE, CCL]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.9.4 RELACIONADO NO

XADE CON: Distingue os diferentes
momentos e situacións dentro da aula
e adáptase a eles.

4º-CSMAP.9.5-Amosa unha actitude
positiva ante as propostas de actividade.
[CSC, CSIEE, CCL]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.9.5 RELACIONADO NO
XADE CON: Amosa unha actitude
positiva ante as propostas de
actividade.

4º-CSMAP.9.6-Remata as tarefas e
actividades que empeza [CSC, CSIEE,
CCL]

4º-CSMAP.9.6 RELACIONADO NO
XADE CON: Remata as tarefas e
actividades que empeza.

4º-CSMAP.9.7-Participa na planificación
dos proxectos desenvolvidos na aula.
[CSC, CSIEE, CCL]

4º-CSMAP.9.7 RELACIONADO NO
XADE CON: Participa na planificación
dos proxectos desenvolvidos na aula.

Bloque 4: O coidado persoal e saúde
4º

CSMAP

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

CSMAP-B.4.1Recoñecemento das
necesidades básicas do
corpo- hixiene,
alimentación, descanso..

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

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. [CSIEE]

MÍNIMO: A METADE

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.

4º-CSMAP.10.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Ten autonomía nas
accións encamiñadas á satisfacción
das necesidades básicas: a
alimentación, a hixiene e o coidado
propio do seu contorno.

CSMAP-B.4.5Comprensión da
necesidade das normas
de comportamento
establecidas durante as
comidas, os
desprazamentos, o
descanso e a hixiene.

4º-CSMAP.10.2-Recolle e coloca os
obxectos habituais da clase (mochila,
bandexa,abrigo..) [CSIEE]

CSMAP-B.4.6Identificación e valoración
de hábitos favorecedores
ou non dunha boa saúde.

MÍNIMO: A METADE

CSMAP-B.4.7Colaboración no
mantemento de
ambientes limpos e
ordenados.

4º-CSMAP.10.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Recolle e coloca os
obxectos habituais da clase.

CSMAP-B.4.8-Gusto por
un aspecto persoal
coidado manifestando as
súas preferencias
estéticas.
4º-CSMAP.10.3-Ao rematar unha
actividade (individualmente e en equipo),
colabora para ordenar o material.
[CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.10.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Ao rematar unha
actividade de pequeno grupo,
colabora para ordenar o material. | Ao
rematar unha actividade individual,
ordena o material.

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

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

4º-CSMAP.11.1-Entra e sae da aula en
orde [CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.11.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Sae da aula con orde. |

Entra na aula con orde.

de tranquilidade e
colaboración.

4º-CSMAP.11.2-Desprázase de forma
autónoma, advertindo os perigos e
amosando actitudes pruedentes. [CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

4º-CSMAP.11.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Desprázase de forma
autónoma, advertindo os perigos e
amosando actitudes prudentes.

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS
ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO

Psicomotricidade 4º EI

NIVEL

4º INFANTIL

Criterio
de
Indicadores
avaliación

ÁREA

Grao mínimo para
superar a área

T
1

T
2

T
3

Coñecemento de si mesmo e autonomía
persoal (CSMAP)

CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN
Instrumentos de avaliación /

Indicador mínimo de
logro

C.C.

Procedementos de avaliación
(%)*

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe

CSMAP.1

4º-CSMAP.1.1 Sinala as partes
principais do seu
corpo

PROCEDEMENTOS:
X

X

X

CSIEE,
CLL,
CAA

INSTRUMENTOS:
Peso: 2.44%

CSMAP.1

4º-CSMAP.1.2 Logra un esbozo
da figura
humana,
diferenciando
cabeza e corpo,
brazos, mans e
pes

PROCEDEMENTOS:
CSIEE,
CLL,
CAA
INSTRUMENTOS:

Peso: %

4º-CSMAP.2.1 Ten unha boa
coordinación de
movementos.
CSMAP.2

PROCEDEMENTOS:
X

X

INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.2.2 Mantén o
equilibrio
estático: sobre
un pé, nas
puntas,...
CSMAP.2

CSIEE,
CCL

X

PROCEDEMENTOS:
X

X

CSIEE,
CCL

X
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

CSMAP.2

4º-CSMAP.2.3 Controla o corpo
en movemento,
adaptando a
resposta motriz
ás dimensións e
elementos do
espacio
(itinerarios,
circuitos,
percorridos,..).

PROCEDEMENTOS:
X

X

CSIEE,
CCL

X
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.2.4 Representa o
esquema
corporal de forma
básica

PROCEDEMENTOS:
CSIEE,
CCL

CSMAP.2
INSTRUMENTOS:

Peso: %

CSMAP.2

4º-CSMAP.2.5 Presenta un bo
dominio na
manipulación de
pezas pequenas
e de
construcción,
quebracabezas,
manexo de
tesoiras..

PROCEDEMENTOS:
CSIEE,
CCL
INSTRUMENTOS:

Peso: %

4º-CSMAP.2.6 Oriéntase e
localiza lugares
significativos
CSMAP.2

PROCEDEMENTOS:
X

X

INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

CSMAP.2

4º-CSMAP.2.7 Reproduce
movementos a
partir de
consignas
verbais
(acochados,
saltando,..).

CSIEE,
CCL

X

PROCEDEMENTOS:
X

X

CSIEE,
CCL

X
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

CSMAP.2

4º-CSMAP.2.8 Sitúa os
obxectos: diantedetrás, dentrofóra, arribaabaixo, pretolonxe, enribadebaixo,
primeiroderradeiro.

PROCEDEMENTOS:
X

X

CSIEE,
CCL

X
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

CSMAP.3

4º-CSMAP.3.1 Explora
sensiorialmete
elementos do
contorno ,
verbalizando as
sensacións.

PROCEDEMENTOS:
X

X

CCL,
CSIEE

X
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.3.2 Localiza unha
fonte sonora, sen
apoio visual.
CSMAP.3

PROCEDEMENTOS:
X

X

CCL,
CSIEE

X

Peso: 2.44%

INSTRUMENTOS:

4º-CSMAP.3.3 Identifica e
nomea as cores
de uso habitual.

PROCEDEMENTOS:
CCL,
CSIEE

CSMAP.3

CSMAP.3

Peso: %

INSTRUMENTOS:

4º-CSMAP.3.4 Discrimina
silencio-son

PROCEDEMENTOS:
CCL,
CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: %

4º-CSMAP.4.1 Actúa
autónomamente
CSMAP.4

PROCEDEMENTOS:
X

X

CCL,
CSIEE,
CSC

X

Peso: 2.44%

INSTRUMENTOS:

4º-CSMAP.4.2 Solicita axuda
cando a precisa

PROCEDEMENTOS:

CSMAP.4

X

X

CCL,
CSIEE,
CSC

X

Peso: 2.44%

INSTRUMENTOS:

4º-CSMAP.4.3 Recoñece e
acepta as súas
características
persoais

PROCEDEMENTOS:
CCL,
CSIEE,
CSC

CSMAP.4
INSTRUMENTOS:

Peso: %

4º-CSMAP.4.4 Confía nas súas
posibilidadesde
acción e
movemento
CSMAP.4

X

Peso: 2.44%

CSMAP.5

PROCEDEMENTOS:

4º-CSMAP.5.1 Verbaliza
diferencias
físicas entre as
persoas

X

CCL,
CSIEE,
CSC

X
INSTRUMENTOS:

PROCEDEMENTOS:
CCL,
CSC,
CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

CSMAP.5

4º-CSMAP.5.2 Observa e
verbaliza
características
diferentes nun
compañeiro ou
nunha
compañeira.

PROCEDEMENTOS:
CCL,
CSC,
CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: %

4º-CSMAP.5.3 Coñece as
diferencias
físicas entre
nenos e nenas.

PROCEDEMENTOS:
CCL,
CSC,
CSIEE

CSMAP.5
INSTRUMENTOS:

Peso: %

CSMAP.6

4º-CSMAP.6.1 Expresa e
identifica nel/a
mesmo/a
diferentes
estados de
ánimo.

PROCEDEMENTOS:
X

X

CCL,
CSC,
CSIEE

X
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

Bloque 2: Xogo e movemento

CSMAP.7

4º-CSMAP.7.1 Participa en
xogos amosando
unha destreza
motora axeitada
ó agardado para
a idade.

PROCEDEMENTOS:
X

X

CSC,
CSIEE

X
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.7.2 Ten en conta ós
compañeiros e
compañeiras no
desenvolvemento
dos xogos.
CSMAP.7

PROCEDEMENTOS:
X

X

CSC
CSIEE

X
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

CSMAP.8

4º-CSMAP.8.1 Intégrase en
xogos e
actividades de
grupo,
cooperando cos
demais nenos e
nenas.

PROCEDEMENTOS:
X

X

CSC,
CSIEE,
CCL

X
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.8.2 Supera o feito de
non gañar nos
xogos de
competición.
CSMAP.8

PROCEDEMENTOS:
X

X

INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.8.3 Acepta as regras
dos xogos.
CSMAP.8

PROCEDEMENTOS:
X

X

CSMAP.8

CSC,
CSIEE,
CCL

X

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.8.4 Mantense
participando nun
mesmo xogo un
tempo
importante.

CSC
CSIEE

X

INSTRUMENTOS:

PROCEDEMENTOS:
X

X

CSC,
CSIEE,
CCL

X
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.8.5 Respecta aos
compañeiros e
compañeiras e
persoas adultas
CSMAP.8

PROCEDEMENTOS:
X

X

CSC,
CSIEE,
CCL

X
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

Bloque 3: A actividade cotiá
4º-CSMAP.9.1 Soluciona
pequenos
problemas da
vida cotiá..

PROCEDEMENTOS:
CSC,
CSIEE,
CCL

CSMAP.9
INSTRUMENTOS:

Peso: %

4º-CSMAP.9.2 Organízase de
acordo coas súas
posibilidades.

PROCEDEMENTOS:
CSC,
CSIEE,
CCL

CSMAP.9
Peso: %

INSTRUMENTOS:

4º-CSMAP.9.3 Acepta ter que
esperar a súa
quenda

PROCEDEMENTOS:

CSMAP.9

CSMAP.9

X

X

CSC,
CSIEE,
CCL

X

Peso: 2.44%

INSTRUMENTOS:

4º-CSMAP.9.4 Distingue os
diferentes
momentos e
situacións dentro
da aula e

PROCEDEMENTOS:
X

X

CSC,
CSIEE,
CCL

X
INSTRUMENTOS:

adáptase a eles.

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.9.5 Amosa unha
actitude positiva
ante as
propostas de
actividade.
CSMAP.9

PROCEDEMENTOS:
X

X

CSC,
CSIEE,
CCL

X
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.9.6 Remata as
tarefas e
actividades que
empeza

PROCEDEMENTOS:
CSC,
CSIEE,
CCL

CSMAP.9
INSTRUMENTOS:

Peso: %

4º-CSMAP.9.7 Participa na
planificación dos
proxectos
desenvolvidos na
aula.

PROCEDEMENTOS:
CSC,
CSIEE,
CCL

CSMAP.9
INSTRUMENTOS:
Peso: %

Bloque 4: O coidado persoal e saúde
4º-CSMAP.10.1 Ten autonomía
nas accións
encamiñadas á
satisfaciión das
CSMAP.10 necesidades
básicas: a
alimentación, a
hixiene e o
coidado propio
do seu contorno.

PROCEDEMENTOS:
X

X

X

CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.10.2 Recolle e coloca
os obxectos
habituais da
clase (mochila,
bandexa,abrigo..)
CSMAP.10

PROCEDEMENTOS:
X

X

X

CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.10.3 Ao rematar unha
actividade
(individualmente
e en equipo),
colabora para
ordenar o
CSMAP.10 material.

PROCEDEMENTOS:
X

X

X

CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.11.1 Entra e sae da
aula en orde
CSMAP.11

PROCEDEMENTOS:
X

X

X

Peso: 2.44%

4º-CSMAP.11.2 Desprázase de
forma autónoma,
advertindo os
perigos e
amosando
CSMAP.11 actitudes
pruedentes.

CSIEE
INSTRUMENTOS:

PROCEDEMENTOS:
X

X

X

CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.44%

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

Nivel

Área

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Indicadores de logro - [C.C]

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

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

5º-CSMAP.1.1-Debuxa a figura humana,
diferenciando as partes básicas (cabeza,
brazos, mans, tronco, pernas e pés [CCL,
CSIEE, CAA]

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe
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.

5º-CSMAP.1.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Logra un esbozo da figura
humana, diferenciando: cabeza e
corpo, brazos, mans, pernas e pes.

CSMAP-B.1.2Coñecemento do
esquema corporal global.
CSMAP-B.1.6Vivenciación do corpo
como un todo, para pasar
a sentir as partes que o
integran.

5º-CSMAP.1.2-dentifica e nomea
segmentos corporais sobre si mesmo
[CCL, CSIEE, CAA]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.1.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Identifica e nomea
elementos de segmentos corporais.

5º

CSMAP

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

CSMAP-B.1.5Potenciación 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.1.13Recoñecemento 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 súa acción e da
situación.

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

5º-CSMAP.2.1-Localiza
aproximadamente nun plano lugares
significativos. [CSIEE]

5º-CSMAP.2.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Localiza
aproximadamente nun plano lugares
significativos.

5º-CSMAP.2.2-Mantén o equilibrio nos
desprazamentos, nos saltos, e fai
percorridos. [CSIEE, CMCT, CCL]
MÍNIMO: A METADE

CSMAP-B.2.7Coordinación progresiva
das súas habilidades
psicomotrices finas e
grosas.
CSMAP-B.2.9-Adquisición
de nocións básicas de
orientación e coordinación
de movementos.
CSMAP-B.1.15Identificación
manifestación, regulación
e control de necesidades
básicas do corpo como,
especialmente os hábitos
de hixiene.

5º-CSMAP.2.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Mantén o equilibrio nos
desprazamentos, nos saltos... | Fai
percorridos diversos mantendo o
equilibrio.

5º-CSMAP.2.3-Controla o corpo en
movemento, adaptando a resposta motriz
ás dimensións e elementos do espacio
(itinerarios, circuitos, percorridos,..).
[CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.2.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Controla o corpo en
movemento, adaptando a resposta
motriz ás dimensións e elementos do
espazo.

5º-CSMAP.2.4-Sitúa os obxectos e
localízaos: diante-detrás, dentro-fóra,
arriba-abaixo, preto-lonxe, enribadebaixo, primeiro-derradeiro. [CSIEE,
CMCT, CCL]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.2.4 RELACIONADO NO
XADE CON: Sitúa os obxectos e
localízaos: diante-detrás, dentro-fóra,
arriba-abaixo, preto-lonxe, enribadebaixo, primeiro-derradeiro.

5º-CSMAP.2.5-Ten unha boa
coordinación de movementos. [CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.2.5 RELACIONADO NO
XADE CON: Ten unha boa
coordinación de movementos.

5º-CSMAP.2.6-Oriéntase ben en
espacios exteriores e pouco coñecidos
(saídas, excursións..). [CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.2.6 RELACIONADO NO
XADE CON: Oriéntase ben en espazos
exteriores e pouco coñecidos (saídas,
excursións...).

5º-CSMAP.2.7-Presenta un bo domnio
de habilidades de motricidade fina.
[CSIEE]

5º-CSMAP.2.7 RELACIONADO NO
XADE CON: Presenta unha boa
motricidade fina.

5º-CSMAP.2.8-Representa o esquema
corporal en diferentes posicións. [CSIEE,
CMCT, CCL]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.2.8 RELACIONADO NO
XADE CON: Representa o esquema
corporal en diferentes posicións.

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

CSMAP-B.1.16Recoñecemento das
percepcións sensoriais
propioceptivas que
proveñen dos propios
músculos e articulacións
e das percepcións
extereoceptivas- dos
sentidos.

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

5º-CSMAP.3.1-Diiferencia e verbaliza as
percecpcións dos seus sentidos e
identifica as sensacións recibidas en
cada un deles. [CSIEE, CAA, CCL]

5º-CSMAP.3.1 RELACIONADO NO

XADE CON: Identifica as propiedades
dos obxectos empregando os
sentidos | Identifica os sentidos e os
seus órganos como fontes de
sensacións para o descubrimento
propio e do seu contorno.

acción e expresión.
CSMAP-B.1.17Recoñecemento dos
sentidos como medio de
expresión, percepción e
comprensión do mundo
que o rodea.
CSMAP-B.1.10Recoñecemento dos
sentidos como medio de
expresión, percepción e
comprensión do mundo
que o rodea e como
medio favorecedor do
desenvolvemento
cognitivo.

5º-CSMAP.3.2-Discrimina silencio-son.
[CSIEE]

5º-CSMAP.3.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Discrimina silencio-son.

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.2.4Satisfacción 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.

5º-CSMAP.4.1-Proponlle novas ideas ao
grupo. [CSIEE, CSC]

5º-CSMAP.4.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Proponlle novas ideas ao
grupo.

5º-CSMAP.4.2-Ten iniciativa e intenta
executala. [CSIEE, CSC]

CSMAP-B.4.4-Petición e
aceptación de axuda nas
situacións que así o
requiran.
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.

5º-CSMAP.4.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Ten iniciativa e intenta
executala.

5º-CSMAP.4.3-Recoñece e acepta as
súas características persoais. [CSIEE,
CSC]

5º-CSMAP.4.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Recoñece e acepta as
súas características persoais.

5º-CSMAP.4.4-Confía nas posibilidades
de acción e movemento. [CSIEE, CSC]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.4.4 RELACIONADO NO
XADE CON: Confía nas súas
posibilidades de acción e movemento.

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
aceptación e
respecto polas
diferenzas
individuais.

CSMAP-B.1.11Observación dos cambios
físicos nas persoas ao
longo do tempo.
Identificación das
diferentes etapas da vida,
valorándoas
positivamente.
CSMAP-B.1.12Aceptación da identidade
e características das
demais persoas,
respectando e valorando
positivamente as
diferenzas e evitando
actitudes discriminatorias.
CSMAP-B.1.14Desenvolvemento 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.

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

5º-CSMAP.5.1-Identifica características
diferentes nun compañeiro ou nunha
compañeira e adopta posturas non
discriminatorias. [CCL CSC CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.5.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Identifica características
diferentes nun compañeiro ou nunha
compañeira e adopta posturas non
discriminatorias.

5º-CSMAP.5.2-Describe diferenzas e
semellanzas entre persoas. [CCL CSC
CSIEE]

5º-CSMAP.5.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Capta e describe
diferenzas e semellanzas entre
persoas.

5º-CSMAP.5.3-Identifica as
características do seu sexo e participa en
xogos, actiividades...
independientemente do xénero [CCL
CSC CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.5.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Identifica as
características do seu sexo e participa
en xogos, actividades, etc.,
independentemente do xénero.

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.1.8Identificación,
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.

5º-CSMAP.6.1-Progresa no control dos
seus sentimentos e emocións. [CSIEE
CCL CSC]

5º-CSMAP.6.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Progresa no control dos
seus sentimentos e emocións.

CSMAP-B.1.18-Vivencias,
preferencias e intereses
propios e das demais
persoas.
5º-CSMAP.6.2-Presta axuda aos
compañeiros cando os ve en apuros.
[CCL CSC CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.6.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Amósase sensible aos
sentimentos das outras persoas e
préstalles axuda cando as ve en
apuros.

5º-CSMAP.6.3-Expresa e identifica nel/a
mesmo/a diferentes estados de ánimo.
[CSIEE CCL CSC]

5º-CSMAP.6.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Expresa e identifica nel/a
mesmo/a diferentes estados de ánimo.

Bloque 2: Xogo e movemento

5º

CSMAP

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

CSMAP-B.2.11Exploración 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.

5º-CSMAP.7.1-Participa en xogos
amosando unha destreza motora
axeitada ó agardado para a idade.
[CSIEE CCL CSC]
MÍNIMO: A METADE

CSMAP-B.2.12Aceptación do xogo como
medio de desfrute e de
relación cos demáis.

5º-CSMAP.7.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Gústalle participar en
xogos que supoñen exercicio motor,
como carreiras ou saltos.

5º-CSMAP.7.2-Coordina a súa acción
coa das demais compañeiras e
compañeiros cando o xogo o require.
[CCL CSC CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.7.2 RELACIONADO NO
XADE CON: É quen de coordinar a súa
acción coa das compañeiras e
compañeiros, cando o xogo o require.

5º

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. 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.

CSMAP-B.2.1Participación nos xogos e
na actividade motriz,
amosando actitudes de
constancia.

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

5º-CSMAP.8.1-Intégrase en xogos e
actividades de grupo, cooperando cos
demais nenos e nenas. [CSC CSIEE
CCL]
MÍNIMO: A METADE

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.

5º-CSMAP.8.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Intégrase en xogos de
grupo, cooperando cos demais nenos
e nenas.

CSMAP-B.2.5Comprensión, aceptación
e valoración de regras
para xogar.
CSMAP-B.2.6Potenciación 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.

5º-CSMAP.8.2-Acepta as regras dos
xogos. [CSC CSIEE CCL]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.8.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Acepta as regras dos
xogos.

CSMAP-B.2.13Fortalecemento de
vínculos afectivos:
amizade, cooperación,
axuda, solidariedade,..a
través do xogo.

5º-CSMAP.8.3-Propón libremente xogos
novos. [CSC CSIEE CCL]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.8.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Propón libremente xogos
novos.

5º-CSMAP.8.4-Supera o feito de non
gañar nos xogos de competición. [CSC
CSIEE CCL]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.8.4 RELACIONADO NO
XADE CON: Supera o feito de non
gañar nos xogos de competición.

5º-CSMAP.8.5-Respecta aos
compañeiros e compañeiras e persoas
adultas. [CSC CSIEE CCL]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.8.5 RELACIONADO NO
XADE CON: Respecta os compañeiros
e compañeiras e persoas adultas.

Bloque 3: A actividade cotiá
5º

CSMAP

CSMAP.d --Tomar a

CSMAP-B.2.8-Aceptación

CSMAP.9-Resolver con

5º-CSMAP.9.1-Soluciona pequenos

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.

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.

iniciativa e autonomía as
actividades da vida cotiá,
colaborar en tarefas e aceptar
as normas.

problemas da vida cotiá. [CSIEE CSC
CCL CAA]

5º-CSMAP.9.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Soluciona pequenos
problemas da vida cotiá.

CSMAP-B.3.4-Regulación
do propio comportamento.
CSMAP-B.3.1Satisfacción 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.

5º-CSMAP.9.2-Organízase de acordo
coas súas posibilidades. [CSIEE CSC
CCL CAA]

5º-CSMAP.9.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Organízase de acordo
coas súas posibilidades.

CSMAP-B.3.3-Hábitos
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.

5º-CSMAP.9.3-Acepta ter que esperar a
súa quenda. [CSIEE CSC CCL CAA]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.9.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Acepta ter que esperar a
súa quenda.

5º-CSMAP.9.4-Fai propostas de
actividades para realizar. [CSIEE CSC
CCL CAA]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.9.4 RELACIONADO NO
XADE CON: Fai propostas de
actividades para realizar.

5º-CSMAP.9.5-Acepta os seus erros e
procura mellorar a súa actuación. [CSIEE
CSC CCL CAA]

MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.9.5 RELACIONADO NO
XADE CON: Acepta os seus erros e
procura mellorar a súa actuación nas
actividades cotiás.

5º-CSMAP.9.6-Amósase constante na
súa actividade. [CSIEE CSC CCL CAA]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.9.6 RELACIONADO NO
XADE CON: Amósase constante na
súa actividade.

5º-CSMAP.9.7-Amosa unha actitude
positiva ante as propostas de actividade.
[CSIEE CSC CCL CAA]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.9.7 RELACIONADO NO
XADE CON: Amosa unha actitude
positiva ante as propostas de
actividade.

5º-CSMAP.9.8-Remata as tarefas e
actividades que empeza, seguindo as
estratexias acordadas. [CSIEE CSC CCL
CAA]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.9.8 RELACIONADO NO
XADE CON: Remata as tarefas e
actividades que empeza.

5º-CSMAP.9.9-Participa na planificación
e desenvolvemento dos proxectos de
investigación na aula. [CSIEE CSC CCL
CAA]

5º-CSMAP.9.9 RELACIONADO NO
XADE CON: Participa na planificación
dos proxectos desenvolvidos na aula.

Bloque 4: O coidado persoal e saúde
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.4.2-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.4.6Identificación 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.

5º-CSMAP.10.1-Ao rematar unha
actividade (individualmente e en equipo),
colabora para ordenar o material [CSIEE
CCL]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.10.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Ao rematar unha
actividade individual, ordena o
material. | Ao rematar unha actividade
de pequeno grupo, colabora para
ordenar o material.

CSMAP-B.4.7Colaboración no
mantemento de
ambientes limpos e
ordenados.
CSMAP-B.4.8-Gusto por
un aspecto persoal
coidado manifestando as
súas preferencias
estéticas.

5º-CSMAP.10.2-Ten autonomía nas
accións encamiñadas á satisfación das
necesidades básicas: a alimentación, a
hixiene e o coidado propio do seu
contorno. [CSIEE CCL]

CSMAP-B.4.1Recoñecemento das
necesidades básicas do
corpo- hixiene,
alimentación, descanso..

MÍNIMO: A METADE

CSMAP-B.4.5Comprensión da
necesidade das normas
de comportamento
establecidas durante as
comidas, os
desprazamentos, o
descanso e a hixiene.

5º-CSMAP.10.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Ten autonomía nas
accións encamiñadas á satisfacción
das necesidades básicas: a
alimentación, a hixiene e o coidado
propio do seu contorno.

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

5º-CSMAP.11.1-Identifica situacións
perigosas e procura evítalas. [CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

CSMAP-B.4.10-Fomento
de hábitos de prevención
de enfermidades e de
accidentes domésticos,
respondendo con actitude
de tranquilidade e
colaboración.

5º-CSMAP.11.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Identifica situacións
perigosas e evítaas.

5º-CSMAP.11.2-Entra e sae da aula en
orde [CCL CSC CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

5º-CSMAP.11.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Sae da aula con orde. |
Entra na aula con orde.

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS
ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO

Psicomotricidade 5º EI

NIVEL

5º INFANTIL

Criterio
de
Indicadores
avaliación

ÁREA

Grao mínimo para
superar a área

T
1

T
2

T
3

Coñecemento de si mesmo e autonomía
persoal (CSMAP)

CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN
Instrumentos de avaliación /

Indicador mínimo de
logro

Procedementos de avaliación

C.C.

(%)*

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe

CSMAP.1

5º-CSMAP.1.1 Debuxa a figura
humana,
diferenciando as
partes básicas
(cabeza, brazos,
mans, tronco,
pernas e pés

PROCEDEMENTOS:
CCL,
CSIEE,
CAA
INSTRUMENTOS:

Peso: %

5º-CSMAP.1.2 dentifica e nomea
segmentos
corporais sobre si
mesmo
CSMAP.1

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

CCL,
CSIEE,
CAA

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.2.1 Localiza
aproximadamente
nun plano lugares
significativos.

PROCEDEMENTOS:

CSMAP.2

CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: %

5º-CSMAP.2.2 Mantén o equilibrio
nos
desprazamentos,
nos saltos, e fai
percorridos.
CSMAP.2

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

CSMAP.2

5º-CSMAP.2.3 Controla o corpo en
movemento,

CSIEE,
CMCT,
CCL

X

X

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
CSIEE
sistemática.

adaptando a
resposta motriz ás
dimensións e
elementos do
espacio (itinerarios,
circuitos,
percorridos,..).

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

CSMAP.2

5º-CSMAP.2.4 Sitúa os obxectos e
localízaos: diantedetrás, dentro-fóra,
arriba-abaixo, pretolonxe, enribadebaixo, primeiroderradeiro.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

CSIEE,
CMCT,
CCL

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.2.5 Ten unha boa
coordinación de
movementos.
CSMAP.2

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.2.6 Oriéntase ben en
espacios exteriores
e pouco coñecidos
(saídas,
excursións..).
CSMAP.2

CSMAP.2

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.2.7 Presenta un bo
domnio de
habilidades de
motricidade fina.

CSIEE

X

X

CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

PROCEDEMENTOS:
CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: %

5º-CSMAP.2.8 Representa o
esquema corporal
en diferentes
posicións.
CSMAP.2

X

Peso: 2.38%

CSMAP.3

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

5º-CSMAP.3.1 Diiferencia e
verbaliza as
percecpcións dos
seus sentidos e
identifica as
sensacións
recibidas en cada
un deles.

X

CSIEE,
CMCT,
CCL

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

PROCEDEMENTOS:
CSIEE,
CAA,
CCL
INSTRUMENTOS:

Peso: %

5º-CSMAP.3.2 Discrimina silencioson.

PROCEDEMENTOS:

CSMAP.3

CSIEE
Peso: %

INSTRUMENTOS:

5º-CSMAP.4.1 Proponlle novas
ideas ao grupo.

PROCEDEMENTOS:
CSIEE,
CSC

CSMAP.4

CSMAP.4

Peso: %

INSTRUMENTOS:

5º-CSMAP.4.2 Ten iniciativa e
intenta executala.

PROCEDEMENTOS:

CSIEE,
CSC

INSTRUMENTOS:
Peso: %

5º-CSMAP.4.3 Recoñece e acepta
as súas
características
persoais.

PROCEDEMENTOS:
CSIEE,
CSC

CSMAP.4
INSTRUMENTOS:

Peso: %

5º-CSMAP.4.4 Confía nas
posibilidades de
acción e
movemento.
CSMAP.4

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

CSMAP.5

5º-CSMAP.5.1 Identifica
características
diferentes nun
compañeiro ou
nunha compañeira
e adopta posturas
non
discriminatorias.

CSIEE,
CSC

X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

CCL
CSC
CSIEE

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.5.2 Describe diferenzas
e semellanzas entre
persoas.

PROCEDEMENTOS:
CCL
CSC
CSIEE

CSMAP.5
INSTRUMENTOS:

Peso: %

CSMAP.5

5º-CSMAP.5.3 -

X

X

X PROCEDEMENTOS: Observación CCL

Identifica as
características do
seu sexo e participa
en xogos,
actiividades...
independientemente
do xénero

sistemática.

CSC
CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.6.1 Progresa no control
dos seus
sentimentos e
emocións.

PROCEDEMENTOS:
CSIEE
CCL
CSC

CSMAP.6
INSTRUMENTOS:

Peso: %

5º-CSMAP.6.2 Presta axuda aos
compañeiros cando
os ve en apuros.
CSMAP.6

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

CCL
CSC
CSIEE

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.6.3 Expresa e identifica
nel/a mesmo/a
diferentes estados
de ánimo.

PROCEDEMENTOS:
CSIEE
CCL
CSC

CSMAP.6
INSTRUMENTOS:

Peso: %

Bloque 2: Xogo e movemento

CSMAP.7

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

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

CSIEE
CCL
CSC

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

CSMAP.7

5º-CSMAP.7.2 Coordina a súa
acción coa das
demais
compañeiras e
compañeiros cando
o xogo o require.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

CCL
CSC
CSIEE

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.8.1 Intégrase en xogos
e actividades de
grupo, cooperando
cos demais nenos e
nenas.
CSMAP.8

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

Peso: 2.38%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

5º-CSMAP.8.2 Acepta as regras
dos xogos.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CSMAP.8

X

X

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

5º-CSMAP.8.3 Propón libremente
xogos novos.
CSMAP.8

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.8.4 Supera o feito de
non gañar nos
xogos de
competición.

CSC
CSIEE
CCL

X

Peso: 2.38%

CSMAP.8

CSC
CSIEE
CCL

X

CSC
CSIEE
CCL

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
CSC
sistemática.
X
CSIEE
CCL

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.
Peso: 2.38%

5º-CSMAP.8.5 Respecta aos
compañeiros e
compañeiras e
persoas adultas.
CSMAP.8

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

CSC
CSIEE
CCL

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

Bloque 3: A actividade cotiá
5º-CSMAP.9.1 Soluciona pequenos
problemas da vida
cotiá.

PROCEDEMENTOS:

Peso: %

INSTRUMENTOS:

5º-CSMAP.9.2 Organízase de
acordo coas súas
posibilidades.

PROCEDEMENTOS:

Peso: %

INSTRUMENTOS:

5º-CSMAP.9.3 Acepta ter que
esperar a súa
quenda.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CSIEE
CSC
CCL
CAA

CSMAP.9

CSIEE
CSC
CCL
CAA

CSMAP.9

CSMAP.9

X

X

CSMAP.9

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.9.4 - Fai
propostas de
actividades para
realizar.

CSIEE
CSC
CCL
CAA

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación CSIEE
sistemática.
CSC
X
CCL
CAA

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.
Peso: 2.38%

5º-CSMAP.9.5 Acepta os seus
erros e procura
mellorar a súa
actuación.
CSMAP.9

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

X

Peso: 2.38%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

5º-CSMAP.9.6 Amósase constante
na súa actividade.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

CSMAP.9

X

X

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

5º-CSMAP.9.7 Amosa unha
actitude positiva
ante as propostas
de actividade.
CSMAP.9

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

5º-CSMAP.9.8 Remata as tarefas e
actividades que
empeza, seguindo
as estratexias
acordadas.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.9.9 Participa na
planificación e
desenvolvemento
dos proxectos de

CSIEE
CSC
CCL
CAA

X

Peso: 2.38%

CSMAP.9

CSIEE
CSC
CCL
CAA

X

Peso: 2.38%

CSMAP.9

CSIEE
CSC
CCL
CAA

X

CSIEE
CSC
CCL
CAA

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

PROCEDEMENTOS:

CSIEE
CSC
CCL
CAA

investigación na
aula.

INSTRUMENTOS:

Peso: %

Bloque 4: O coidado persoal e saúde

CSMAP.10

5º-CSMAP.10.1 Ao rematar unha
actividade
(individualmente e
en equipo),
colabora para
ordenar o material

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

CSIEE
CCL

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.10.2 Ten autonomía nas
accións
encamiñadas á
satisfación das
necesidades
básicas: a
alimentación, a
hixiene e o coidado
CSMAP.10
propio do seu
contorno.

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

CSIEE
CCL

X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.11.1 Identifica situacións
perigosas e procura
evítalas.
CSMAP.11

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.
X

X

CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

5º-CSMAP.11.2 Entra e sae da aula
CSMAP.11 en orde

X

X

X

PROCEDEMENTOS: Observación
CCL
sistemática.
X
CSC
CSIEE

Peso: 2.38%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Currículo de Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal en 6º

Nivel

Área

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

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

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

Indicadores de logro - [C.C]

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe
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.

6º-CSMAP.1.1-Chega á representación
completa do esquema corporal [CCL
CSIEE]

6º-CSMAP.1.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Chega á representación
completa do esquema corporal.

CSMAP-B.1.2Coñecemento do
esquema corporal global.
CSMAP-B.1.6Vivenciación do corpo
como un todo, para pasar
a sentir as partes que o
integran.

6º-CSMAP.1.2-Identifica e nomea as
distintas partes e elementos corporais
sobre sí mesmo e nos outros. [CSIEE
CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.1.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Nomea as partes do corpo
sobre si mesmo/a e sobre as outras
persoas.

6º

CSMAP

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

CSMAP-B.1.5Potenciación 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.1.13Recoñecemento e
vivencia das referencias
espazo-temporais en
relación co propio corpo,
coas persoas e cos

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

6º-CSMAP.2.1-Mantén o equilibrio cando
transporta algún obxecto. [CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.2.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Mantén o equilibrio cando
transporta algún obxecto.

obxectos e co contorno.
CSMAP-B.2.3-Adaptación
do ton e da postura ás
características do
obxecto, da outra persoa,
da súa acción e da
situación.

6º-CSMAP.2.2-Representa o esquema
corporal en diferentes posicións. [CSIEE]

CSMAP-B.2.7Coordinación progresiva
das súas habilidades
psicomotrices finas e
grosas.

6º-CSMAP.2.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Representa o esquema
corporal en diferentes posicións.

CSMAP-B.2.9-Adquisición
de nocións básicas de
orientación e coordinación
de movementos.
CSMAP-B.1.15Identificación
manifestación, regulación
e control de necesidades
básicas do corpo como,
especialmente os hábitos
de hixiene.

6º-CSMAP.2.3-Oriéntase ben en
espacios exteriores e pouco coñecidos
(saídas, excursións..). [CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.2.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Oriéntase ben en espazos
exteriores e pouco coñecidos (saídas,
excursións...).

6º-CSMAP.2.4-Ten unha boa
coordinación de movementos. [CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.2.4 RELACIONADO NO
XADE CON: Ten unha boa
coordinación de movementos.

6º-CSMAP.2.5-Localiza
aproximadamente nun plano lugares
significativos. [CSIEE]

6º-CSMAP.2.5 RELACIONADO NO
XADE CON: Localiza
aproximadamente nun plano lugares
significativos.

6º-CSMAP.2.6-Sitúa os obxectos e
localízaos con respecto a outros: diantedetrás, dentro-fóra, arriba-abaixo, pretolonxe, enriba-debaixo, primeiroderradeiro. [CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.2.6 RELACIONADO NO
XADE CON: Sitúa os obxectos e
localízaos: diante-detrás, dentro-fóra,
arriba-abaixo, preto-lonxe, enribadebaixo, primeiro-derradeiro.

6º-CSMAP.2.7-Controla o corpo en
movemento, adaptando a resposta motriz
ás dimensións e elementos do espacio
(itinerarios, circuitos, percorridos,..).
[CSC CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.2.7 RELACIONADO NO
XADE CON: Controla o corpo en
movemento, adaptando a resposta
motriz ás dimensións e elementos do
espazo.

6º-CSMAP.2.8-Presenta unha boa
motricidade fina [CSC CSIEE]

6º-CSMAP.2.8 RELACIONADO NO
XADE CON: Presenta unha boa
motricidade fina.

6º

CSMAP

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

CSMAP-B.1.16Recoñecemento das
percepcións sensoriais
propioceptivas que
proveñen dos propios
músculos e articulacións
e das percepcións

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

6º-CSMAP.3.1-Coñece e diferencia os
cinco sentidos e identifica verbalizando
as sensacións recibidas en cada un deles
[CSIEE]

posibilidades de
acción e expresión.

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

6º-CSMAP.3.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Identifica as propiedades
dos obxectos empregando os
sentidos | Identifica os sentidos e os
seus órganos como fontes de
sensacións para o descubrimento
propio e do seu contorno.

CSMAP-B.1.17Recoñecemento dos
sentidos como medio de
expresión, percepción e
comprensión do mundo
que o rodea.

6º-CSMAP.3.2-Discrimina silencio-son
[CSC CSIEE]

6º-CSMAP.3.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Diferenza son e silencio.

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.1.19Aceptación e valoración
axustada e positiva da
súa persoa, confiando
nas súas posibilidades e
recoñecendo as
limitacións propias.
CSMAP-B.2.4Satisfacción polo crecente
dominio persoal.
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.1.3-Adquisición
de confianza nas
capacidades propias e
potenciación do afán de
superación.
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.

6º-CSMAP.4.1-Confía nas súas
posibilidades de acción e movemento.
[CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.4.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Confía nas súas
posibilidades de acción e movemento.

6º-CSMAP.4.2-Recoñece e acepta as
súas características persoais [CSIEE]

6º-CSMAP.4.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Recoñece e acepta as
súas características persoais.

6º-CSMAP.4.3-Ten iniciativa e intenta
executala tendo en conta ós demais.
[CSC CSIEE]

MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.4.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Ten iniciativa e intenta
executala.

6º-CSMAP.4.4-Proponlle novas ideas ao
grupo. [CSC CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.4.4 RELACIONADO NO
XADE CON: Proponlle novas ideas ao
grupo.

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.1.11Observación dos cambios
físicos nas persoas ao
longo do tempo.
Identificación das
diferentes etapas da vida,
valorándoas
positivamente.
CSMAP-B.1.12Aceptación da identidade
e características das
demais persoas,
respectando e valorando
positivamente as
diferenzas e evitando
actitudes discriminatorias.
CSMAP-B.1.14Desenvolvemento 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.

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

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

6º-CSMAP.5.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Fai unha descrición
axeitada doutra persoa.

6º-CSMAP.5.2-Identifica as
características do seu sexo e participa en
xogos, actiividades...
independientemente do xénero [CSC
CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.5.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Identifica as
características do seu sexo e participa
en xogos, actividades, etc.,
independentemente do xénero.

6º-CSMAP.5.3-Identifica características
diferentes nos outros e adopta posturas
non discriminatorias. [CSC CSIEE]

6º-CSMAP.5.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Identifica características
diferentes nun compañeiro ou nunha
compañeira e adopta posturas non
discriminatorias.

6º

CSMAP

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

CSMAP-B.1.18-Vivencias,
preferencias e intereses
propios e das demais
persoas.
CSMAP-B.1.4-Control
progresivo dos propios
sentimentos e emoción
CSMAP-B.1.8Identificación 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.

6º-CSMAP.6.1-Progresa na auto-xestión
dos seus sentimentos e emocións. [CSC
CSIEE]

6º-CSMAP.6.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Progresa no control dos
seus sentimentos e emocións.

6º-CSMAP.6.2-Expresa e identifica nel/a
mesmo/a e nos outros diferentes estados
de ánimo, verbalizando as posibles
causas dos mesmos. [CSIEE CSC CCL]

6º-CSMAP.6.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Expresa e identifica nel/a
mesmo/a diferentes estados de ánimo.
| 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 apuros.
[CSIEE CSC CCL]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.6.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Amósase sensible aos
sentimentos das outras persoas e
préstalles axuda cando as ve en
apuros.

Bloque 2: Xogo e movemento
6º

CSMAP

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

CSMAP-B.2.11Exploración 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.

6º-CSMAP.7.1-Participa en xogos
amosando unha destreza motora
axeitada ó agardado para a idade. [CSC
CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

CSMAP-B.2.12Aceptación do xogo como
medio de desfrute e de
relación cos demáis.

6º-CSMAP.7.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Gústalle participar en
xogos que supoñen exercicio motor,
como carreiras ou saltos.

6º-CSMAP.7.2-Coordina a súa acción
coa das demais compañeiras e
compañeiros cando o xogo o require.
[CSIEE CSC CCL]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.7.2 RELACIONADO NO
XADE CON: É quen de coordinar a súa
acción coa das 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

CSMAP-B.2.1Participación 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.2.5Comprensión, aceptación
e valoración de regras
para xogar.

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

6º-CSMAP.8.1-Supera o feito de non
gañar nos xogos de competición. [CSIEE
CSC CCL]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.8.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Supera o feito de non
gañar nos xogos de competición.

aceptación de reglas,
a aceptación propia,
o respecto ós
demais, a seguridade
persoal e a
aceptación da
identidade sexual e
cultural.

CSMAP-B.2.6Potenciación 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.

6º-CSMAP.8.2-Respecta aos
compañeiros e compañeiras e persoas
adultas. [CSC CSIEE]

CSMAP-B.2.13Fortalecemento de
vínculos afectivos:
amizade, cooperación,
axuda, solidariedade,..a
través do xogo.

6º-CSMAP.8.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Respecta os compañeiros
e compañeiras e persoas adultas.

MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.8.3-Intégrase en xogos e
actividades de grupo, cooperando cos
demais nenos e nena [CSIEE CSC CCL]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.8.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Intégrase en xogos de
grupo, cooperando cos demais nenos
e nenas.

6º-CSMAP.8.4-Acepta as regras dos
xogos. [CSIEE CSC CCL]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.8.4 RELACIONADO NO
XADE CON: Acepta as regras dos
xogos.

6º-CSMAP.8.5-Propón libremente xogos
novos. [CSC CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.8.5 RELACIONADO NO
XADE CON: Propón libremente xogos
novos.

Bloque 3: A actividade cotiá
6º

CSMAP

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

CSMAP-B.2.8-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.

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

6º-CSMAP.9.1-Soluciona pequenos
problemas da vida cotiá. [CSC CSIEE]

6º-CSMAP.9.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Soluciona pequenos
problemas da vida cotiá.

CSMAP-B.3.4-Regulación
do propio comportamento.
CSMAP-B.3.1Satisfacción 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.

6º-CSMAP.9.2-Organízase de acordo
coas súas posibilidades. [CSIEE CSC
CCL CAA]

6º-CSMAP.9.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Organízase de acordo
coas súas posibilidades.

CSMAP-B.3.3-Hábitos
elementais de
organización, constancia,
atención, iniciativa e
esforzo
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.

6º-CSMAP.9.3-Acepta os seus erros e
procura mellorar a súa actuación
amosando desexos de superación.
[CSIEE CSC CCL CAA]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.9.3 RELACIONADO NO
XADE CON: Acepta os seus erros e
procura mellorar a súa actuación nas
actividades cotiás. | Mostra
constantemente desexos de
superación.

6º-CSMAP.9.4-Fai propostas de
actividades para realizar. [CSIEE CSC
CCL CAA]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.9.4 RELACIONADO NO
XADE CON: Fai propostas de
actividades para realizar.

6º-CSMAP.9.5-Amosa unha actitude
positiva ante as propostas de actividade.
[CSIEE CSC CCL CAA]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.9.5 RELACIONADO NO
XADE CON: Amosa unha actitude
positiva ante as propostas de
actividade.

6º-CSMAP.9.6-Remata as actividades e
accións que inicia, amosando capacidade
para organizarse nas mesmas. [CSC
CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.9.6 RELACIONADO NO
XADE CON: Remata as tarefas e
actividades que empeza. | Ten unha
boa capacidade para organizarse nas
actividades.

6º-CSMAP.9.7-Remata as tarefas e
actividades que empeza, buscando
diferentes estratexias para levalas a
cabo. [CSC CSIEE]

6º-CSMAP.9.7 RELACIONADO NO
XADE CON: Remata as tarefas e
actividades que empeza.

6º-CSMAP.9.8-Acepta e respecta as
quendas. [CSIEE CSC CCL CAA]

MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.9.8 RELACIONADO NO
XADE CON: Respecta as quendas de
palabra e sabe escoitar.

6º-CSMAP.9.9-Participa na planificación
e desenvolvemento dos proxectos de
investigación na aula. [CSC CSIEE]

6º-CSMAP.9.9 RELACIONADO NO
XADE CON: Participa na planificación
dos proxectos desenvolvidos na aula.

Bloque 4: O coidado persoal e saúde
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.4.2-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.4.6Identificación 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.

6º-CSMAP.10.1-Ten autonomía nas
accións encamiñadas á satisfación das
necesidades básicas: a alimentación, a
hixiene e o coidado propio do seu
contorno. [CSIEE CCL]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.10.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Ten autonomía nas
accións encamiñadas á satisfacción
das necesidades básicas: a
alimentación, a hixiene e o coidado
propio do seu contorno.

CSMAP-B.4.7Colaboración no
mantemento de
ambientes limpos e
ordenados.
CSMAP-B.4.8-Gusto por
un aspecto persoal
coidado manifestando as
súas preferencias
estéticas.
CSMAP-B.4.1Recoñecemento das
necesidades básicas do
corpo- hixiene,
alimentación, descanso..
CSMAP-B.4.5-

6º-CSMAP.10.2-Ao rematar unha
actividade (individualmente e en equipo),
colabora para ordenar o material. [CSC
CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.10.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Ao rematar unha

actividade individual, ordena o
material. | Ao rematar unha actividade
de pequeno grupo, colabora para
ordenar o material.

Comprensión da
necesidade das normas
de comportamento
establecidas durante as
comidas, os
desprazamentos, o
descanso e a hixiene.

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

6º-CSMAP.11.1-Entra e sae da aula en
orde [CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

CSMAP-B.4.10-Fomento
de hábitos de prevención
de enfermidades e de
accidentes domésticos,
respondendo con actitude
de tranquilidade e
colaboración.

6º-CSMAP.11.1 RELACIONADO NO
XADE CON: Sae da aula con orde. |
Entra na aula con orde.

6º-CSMAP.11.2-Identifica situacións
perigosas e orocura evítalas. [CSIEE]
MÍNIMO: A METADE

6º-CSMAP.11.2 RELACIONADO NO
XADE CON: Identifica situacións
perigosas e evítaas.

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS
ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO

Psicomotricidade 5º EI

NIVEL

6º INFANTIL

ÁREA

Coñecemento de si mesmo e autonomía
persoal (CSMAP)

Criterio
de
Indicadores
avaliación

T T T
Grao mínimo para 1 2 3
superar a área

CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN
Instrumentos de avaliación /

Indicador mínimo
de logro

C.C.

Procedementos de avaliación
(%)*

Bloque 1: O corpo e a propia imaxe
6º-CSMAP.1.1 Chega á
representación
completa do
esquema corporal

PROCEDEMENTOS:

CSMAP.1

CCL CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: %

6º-CSMAP.1.2 Identifica e nomea
as distintas partes e
elementos corporais
sobre sí mesmo e
nos outros.
CSMAP.1

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
X X X

CSIEECSIEE

Peso: 2.38%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

6º-CSMAP.2.1 Mantén o equilibrio
cando transporta
algún obxecto.

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.

CSMAP.2

X X X

CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

6º-CSMAP.2.2 Representa o
esquema corporal
en diferentes
posicións.

PROCEDEMENTOS:

CSMAP.2

CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: %

CSMAP.2

6º-CSMAP.2.3 Oriéntase ben en

X X X

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.

CSIEE

espacios exteriores
e pouco coñecidos
(saídas,
excursións..).

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

6º-CSMAP.2.4 Ten unha boa
coordinación de
movementos.
CSMAP.2

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
X X X

CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

6º-CSMAP.2.5 Localiza
aproximadamente
nun plano lugares
significativos.

PROCEDEMENTOS:

CSMAP.2

CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: %

CSMAP.2

6º-CSMAP.2.6 Sitúa os obxectos e
localízaos con
respecto a outros:
diante-detrás,
dentro-fóra, arribaabaixo, preto-lonxe,
enriba-debaixo,
primeiro-derradeiro.

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
X X X

CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

CSMAP.2

6º-CSMAP.2.7 Controla o corpo en
movemento,
adaptando a
resposta motriz ás
dimensións e
elementos do
espacio (itinerarios,
circuitos,

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
X X X

CSC CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

percorridos,..).

Peso: 2.38%

6º-CSMAP.2.8 Presenta unha boa
motricidade fina

PROCEDEMENTOS:

CSMAP.2

CSC CSIEE
Peso: %

CSMAP.3

INSTRUMENTOS:

6º-CSMAP.3.1 Coñece e diferencia
os cinco sentidos e
identifica
verbalizando as
sensacións
recibidas en cada
un deles

PROCEDEMENTOS:
CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: %

6º-CSMAP.3.2 Discrimina silencioson

PROCEDEMENTOS:

CSMAP.3

CSC CSIEE
Peso: %

INSTRUMENTOS:

6º-CSMAP.4.1 Confía nas súas
posibilidades de
acción e
movemento.
CSMAP.4

X X X

Peso: 2.38%

CSMAP.4

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.

6º-CSMAP.4.2 Recoñece e acepta
as súas
características

CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

PROCEDEMENTOS:
CSIEE

persoais
INSTRUMENTOS:

Peso: %

6º-CSMAP.4.3 Ten iniciativa e
intenta executala
tendo en conta ós
demais.
CSMAP.4

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
X X X

CSC CSIEE

Peso: 2.38%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

6º-CSMAP.4.4 Proponlle novas
ideas ao grupo.

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.

CSMAP.4

X X X
Peso: 2.38%

CSC CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

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

PROCEDEMENTOS:

CSMAP.5

CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: %

CSMAP.5

6º-CSMAP.5.2 Identifica as
características do
seu sexo e participa
en xogos,
actiividades...
independientemente
do xénero

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
X X X

CSC CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

CSMAP.5

6º-CSMAP.5.3 Identifica
características

PROCEDEMENTOS:

CSC CSIEE

diferentes nos
outros e adopta
posturas non
discriminatorias.

INSTRUMENTOS:

Peso: %

6º-CSMAP.6.1 Progresa na autoxestión dos seus
sentimentos e
emocións.

PROCEDEMENTOS:

CSMAP.6

CSC CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: %

CSMAP.6

6º-CSMAP.6.2 Expresa e identifica
nel/a mesmo/a e
nos outros
diferentes estados
de ánimo,
verbalizando as
posibles causas dos
mesmos.

PROCEDEMENTOS:
CSIEE CSC
CCL
INSTRUMENTOS:

Peso: %

CSMAP.6

6º-CSMAP.6.3 Amósase sensible
aos sentimentos
das outras persoas
e préstalles axuda
cando as ve en
apuros.

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
CSIEE CSC
CCL

X X X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

Bloque 2: Xogo e movemento

CSMAP.7

6º-CSMAP.7.1 Participa en xogos
amosando unha
destreza motora
axeitada ó

X X X

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.

CSC CSIEE

agardado para a
idade.

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

CSMAP.7

6º-CSMAP.7.2 Coordina a súa
acción coa das
demais
compañeiras e
compañeiros cando
o xogo o require.

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

6º-CSMAP.8.1 Supera o feito de
non gañar nos
xogos de
competición.
CSMAP.8

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
CSIEE CSC
CCL

X X X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

6º-CSMAP.8.2 Respecta aos
compañeiros e
compañeiras e
persoas adultas.
CSMAP.8

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
X X X

6º-CSMAP.8.3 Intégrase en xogos
e actividades de
grupo, cooperando
cos demais nenos e
nena

CSC CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

CSMAP.8

CSIEE CSC
CCL

X X X

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
CSIEE CSC
CCL

X X X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

6º-CSMAP.8.4 Acepta as regras
dos xogos.
CSMAP.8

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
CSIEE CSC
CCL

X X X
Peso: 2.38%

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

6º-CSMAP.8.5 Propón libremente
xogos novos.
CSMAP.8

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
X X X

Peso: 2.38%

CSC CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Bloque 3: A actividade cotiá
6º-CSMAP.9.1 Soluciona pequenos
problemas da vida
cotiá.

PROCEDEMENTOS:

CSMAP.9

CSC CSIEE
Peso: %

INSTRUMENTOS:

6º-CSMAP.9.2 Organízase de
acordo coas súas
posibilidades.

PROCEDEMENTOS:
CSIEE CSC
CCL CAA

CSMAP.9
INSTRUMENTOS:

Peso: %

CSMAP.9

6º-CSMAP.9.3 Acepta os seus
erros e procura
mellorar a súa
actuación
amosando desexos
de superación.

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
CSIEE CSC
CCL CAA

X X X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

6º-CSMAP.9.4 - Fai
propostas de
actividades para
realizar.
CSMAP.9

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

6º-CSMAP.9.5 Amosa unha
actitude positiva
ante as propostas
de actividade.
CSMAP.9

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
CSIEE CSC
CCL CAA

X X X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

CSMAP.9

CSIEE CSC
CCL CAA

X X X

6º-CSMAP.9.6 Remata as
actividades e
accións que inicia,
amosando
capacidade para
organizarse nas
mesmas.

PROCEDEMENTOS:
CSC CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.38%

CSMAP.9

6º-CSMAP.9.7 Remata as tarefas e
actividades que
empeza, buscando
diferentes
estratexias para
levalas a cabo.

PROCEDEMENTOS:
CSC CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: %

CSMAP.9

6º-CSMAP.9.8 Acepta e respecta
as quendas.

X X X

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.

CSIEE CSC
CCL CAA

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.
Peso: 2.38%

CSMAP.9

6º-CSMAP.9.9 Participa na
planificación e
desenvolvemento
dos proxectos de
investigación na
aula.

PROCEDEMENTOS:
CSC CSIEE
INSTRUMENTOS:

Peso: %

Bloque 4: O coidado persoal e saúde
6º-CSMAP.10.1 Ten autonomía nas
accións
encamiñadas á
satisfación das
necesidades
básicas: a
alimentación, a
hixiene e o coidado
CSMAP.10
propio do seu
contorno.

PROCEDEMENTOS:
CSIEE CCL
INSTRUMENTOS:

Peso: 2.38%

CSMAP.10

6º-CSMAP.10.2 Ao rematar unha
actividade
(individualmente e
en equipo),
colabora para
ordenar o material.

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
X X X
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

Peso: 2.38%

6º-CSMAP.11.1 CSMAP.11 Entra e sae da aula
en orde

CSC CSIEE

X X X

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.

CSIEE

INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.
Peso: 2.38%

6º-CSMAP.11.2 Identifica situacións
perigosas e procura
evítalas.
CSMAP.11

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.
X X X

Peso: 2.38%

CSIEE
INSTRUMENTOS: Lista de
control/cotexo.

3.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A avaliación do alumnado levarase a cabo seguindo a observación sistemática, mediante listas de control
e cotexo para comprobar os indicadores de logro. O mínimo que se espera é a metade da puntuación,
tendo en conta que cada indicador de logro podería especificarse nunha escala de 0 a 3, o mínimo para
considerar alcanzado o logro é igual a 2.

4.- METODOLOXÍA
As clases levaranse a cabo seguindo unha metodoloxía baseada nos seguintes puntos:

1.- Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas.

2.- Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por sí mesmos.

3.- Favorecer situacións nas que o alumnado deba poñer en práctica os coñecementos adquiridos e actualizalos
cos novos coñecementos.

4.- Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para os alumnos, co fin de que resulten
motivadoras.

5.- Integrar os alumnos nas actividades dunha forma activa, participativa e cooperativa.

6.- Utilizar o xogo como recurso didáctico de aprendizaxe.

7.- Utilizar o máis próximo para a experimentación e posterior construción do propio coñecemento.

8.- Propiciar a participación, a espontaneidade, a creatividade e a iniciativa persoal.

9.- Tratar de forma globalizada os aspectos conceptuais, psicomotores e afectivos na experiencia motriz.

10.- Propiciar aprendizaxes cooperativas en diversas situacións.

11.-Estimular a experiencia motriz mediante a participación.

Orientacións metodolóxicas: resolución de problemas, descubrimento guiado, traballo por retos e cooperativos

5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Teranse en conta as características de cada alumno para poder levar a cabo o proceso de ensinoaprendizaxe da forma máis adaptada posible a cada un deles, especialmente tendo en conta a madureza e
características físicas dos mesmos. Simplificaranse ou complicaranse as actividades en base a ditas
características persoais.

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Dadas as características da materia, a psicomotricidade empregará recursos como aros, pelotas, picas,
cordas, colchonetas, etc. así como tamén outros materiais menos típicos como xornais, pandeiro, CD’s
de música, etc.

7.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN

En cada sesión levaranse a cabo distintas actividades que permitan cambiar o ritmo e manter o interese e
a motivación, comezando por repasar o esquema corporal e levando a cabo cada día actividades e xogos
de curta duración que contribúan a mellorar o concepto do esquema corporal, os desprazamentos, etc. de
forma progresiva e sempre moi lúdica, mediante xogos.

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A
PRÁCTICA DOCENTE

Durante o curso académico, a profesora manterá unha postura aberta a posibles flexibilizacións
metodolóxicas en base ás necesidades educativas do proceso. En cada trimestre, revisará o traballo
realizado ao longo do mesmo e velará polo cumprimento das premisas recollidas na programación
didáctica.
Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia
práctica docente, para o que incluímos a continuación un cadro cos indicadores de logro e os elementos
a avaliar:

INDICADORES DE LOGRO

ELEMENTOS A
AVALIAR

Resultado
Non conseguido

Conseguido parcialmente

Totalmente conseguido

Programación
didáctica.

Non
se adecúa ao
contexto da aula.

Se adecúa parcialmente
ao contexto da aula.

Se adecúa completamente
ao contexto da aula.

Plans de mellora

Non
se
adoptaron
medidas de mellora tras
os
resultados
académicos obtidos.

Identificáronse
as
medidas de mellora a
adoptar tras os resultados
académicos obtidos.

Adoptáronse medidas de
mellora
segundo
os
resultados
académicos
obtidos.

Medidas de atención á
diversidade.

Non se adoptaron as
medidas axeitadas de
atención á diversidade

Identificáronse
as
medidas de atención á
diversidade a adoptar.

Adoptáronse medidas de
atención
á
diversidade
axeitadas.

Temas transversais.

Non
se
traballaron
todos
os
temas
transversais na materia.

Traballáronse a maioría
dos temas transversais na
materia.

Traballáronse
todos
temas
transversais
materia.

Obxectivos da materia.

Non se alcanzaron os
obxectivos da material
establecidos.

Alcanzáronse parte dos
obxectivos da materia
establecidos para o curso.

Alcanzáronse os obxectivos
da materia establecidos para
este curso.

Competencias clave.

Non se desenvolveron
a
maioría
das
competencias
clave
relacionadas
coa
materia.

Desenvolvéronse
parte
das competencias clave
relacionadas coa materia.

Logrouse
desenvolvemento
Competencias
relacionadas
con
materia

Práctica docente.

A práctica docente non
foi satisfactoria.

A práctica docente foi
parcialmente satisfactoria.

A práctica
satisfactoria.

Programas de mellora
para
a
práctica
docente.

Non se deseñaron
programas de mellora
para a práctica docente.

Identificáronse os puntos
para
deseñar
un
programa de mellora para
a práctica docente.

Deseñáronse programas de
mellora para a práctica
docente.

docente

os
na

o
das
clave
esta
foi

9.- APORTACIÓN E CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE

Tal e como indicamos nos documentos anteriores, contribuiremos ás diferentes competencias clave ao
longo do proceso ensino-aprendizaxe. Podemos consultar a relación de cada indicador coas
competencias clave nos cadros anteriores.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
RELIXIÓN CATÓLICA
2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL
CEIP CABANAS

CURSO 21-22
Fátima Montero Sordo

Índice:
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10. Tratamento da diversidade
11. Medidas para estimular
12. Actividades complementarias e extraescolares
13. Valoración do axuste entre a programación didáctica
e os resultados.

1. INTRODUCIÓN

A Educación Infantil constitúe unha etapa educativa cunha identidade e cunhas
características propias. A súa finalidade é contribuír ao desenvolvemento físico,
afectivo, social e intelectual dos nenos. Nesta etapa, máis que en calquera outra,
desenvolvemento e aprendizaxe son procesos dinámicos que teñen lugar como
consecuencia da interacción coa contorna. Cada neno/a ten o seu ritmo e o seu
estilo de maduración, desenvolvemento e aprendizaxe, e por iso, a súa
afectividade, as súas características persoais, as súas necesidades, intereses e
estilo cognitivo serán elementos que condicionarán a práctica educativa.
A programación do proceso de ensino-aprendizaxe é un instrumento
fundamental de planificación da actividade do centro e da aula, que axuda e orienta
ao docente no desenvolvemento deste proceso cos seus alumnos, e que debe
permitir adaptar o traballo pedagóxico ás características culturais e ambientais do
contexto.
Ao elaborar a programación, debe expoñerse que, como e cando ensinar, e
tamén que, como e cando avaliar. A necesidade de programar é evidente, xa que
da coherencia e continuidade ao proceso de ensino-aprendizaxe e mellora a
calidade educativa en tanto ten en conta a realidade do alumno/a, permite un
control continuo introducindo as melloras oportunas e consegue unha ensinanza
máis estruturada e organizada.
Ademais, como a programación é un instrumento aberto e flexible, que pode —
e debe— ser revisado cando se detecten situacións que requiran introducir cambios
durante o proceso de ensino-aprendizaxe, promove e favorece a reflexión sobre a
propia práctica docente.

2. Distribución de obxectivos/competencias, contidos e criterios
de avaliación
4º INFANTIL (3 ANOS)
PRIMEIRO TRIMESTRE
Obxectivos/Competencias
•

Coñecer e interpretar o relato bíblico de Xesús e os nenos.

•

Valorar a amizade e aprender a expresar os propios sentimentos cara aos
amigos. (AA)

•

Recoñecer a Xesús como un bo amigo de todos. (CEC)

•

Comprender o Mandamento do Amor como un valor dos amigos de Xesús.
(CEC)

•

Coñecer e interpretar o relato bíblico do nacemento de Xesús, o Fillo de
Deus. (CCL)

•

Respectar e valorar as tradicións e celebracións do Nadal. (CSC)

•

Valorar a amizade e mostrar gratitude polos amigos, que son os nosos
irmáns e fillos de Deus. (CEC)

Contidos
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da historia da Salvación
•

Relato bíblico: Xesús e os nenos.

•

Xesús, bo amigo de todos.

•
•

Relato bíblico: Os magos de Oriente.
Admiración e gratitude polo nacemento de Xesús, o Fillo de Deus.

•

Respecto pola alegría do nacemento de Xesús.

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa
•

A amizade: compartir como irmáns, pois Deus é Pai de todos.
(Educación moral e cívica)

•

Gratitude polos amigos.

•

Identificación da alegría de estar cos amigos.

•
•

Admiración e gratitude pola amizade de Xesús.
Interese por ser bo amigo, compartir e amar aos demais, que son os
nosos irmáns e fillos de Deus. (Educación do consumidor)

•

Expresión de gratitude por ter amigos. (Educación moral e cívica)

•

A importancia de axudar aos amigos.

•

Expresión de sentimentos cara aos amigos.

•

O Nadal.

•

Respecto polas celebracións familiares do Nadal. (Educación para a
paz)

•

Identificación de elementos do Nadal: adornos.

•

Valor de compartir. (Educación moral e cívica)

•

Gratitude polas persoas coas que celebra o Nadal.

Criterios de Avaliación
•
•

Saber o significado de palabras con sentido relixioso: amigos de Xesús,
cristián.
Adquirir o gusto por axudar aos amigos, compartir con eles e expresar
os sentimentos de amizade.

•

Adquirir o gusto por compartir e ser agradecido.

•

Apreciar os valores cristiáns que facilitan a convivencia e a amizade,
como compartir, sorrir e dar as grazas.

•

Saber o significado das palabras con sentido relixioso máis usuais no
seu propio vocabulario: felicidade, etc.

•

Adquirir gusto por compartir a alegría.
Nomear algúns elementos do Nadal da súa contorna que teñen un
significado relixioso: nacemento, pesebre, estrela, portal, Xesús, María
e Xosé.

•

•

Saber o significado dalgunhas das palabras máis usuais do seu
vocabulario relacionadas co Nadal e empezar a comprender o seu
sentido relixioso.

•

Respectar os signos e os símbolos relixiosos que observa na súa
contorna en Nadal.

•

Adquirir o gusto por compartir cos seus amigos.

SEGUNDO TRIMESTRE
Obxectivos/Competencias
•

Relacionar o amor nunha familia coas actitudes dos amigos de Xesús. (AA)

•

Recoñecer o amor e a amizade como valores necesarios para a convivencia.
(CEC)

•

Mostrar gratitude aos familiares. (SIE)

•

Descubrir que Deus é pai creador. (CEC)

•

Marabillarse pola Creación e dar grazas a Deus polos elementos creados.
(SIE)

•

Respectar ás persoas e os elementos da propia contorna, coidalos e
preocuparse deles.

•

Coñecer o relato bíblico da entrada de Xesús en Xerusalén. (CCL)

•

Identificar,valorar e respectar os símbolos cristiáns relacionados coa
Semana Santa. (CEC)

•

Observar e respectar as manifestacións relixiosas da contorna relacionadas
coa Semana Santa. (CSC)

•

Reproducir de forma plástica e creativa os símbolos cristiáns da cruz e da
palma. (SIE)

Contidos
Bloque 1. O sentido relixioso do ser humano
•

Relato bíblico: Dios é o Noso Pai

•

A beleza da Creación. A Creación, agasallo de Deus Pai..

•

Elementos da Creación: animais.

•

Gratitude e admiración pola creación.

•

Coidado do corpo como agasallo de Deus. (Educación para a saúde)

•

Identificación de actitudes de coidado da Creación. (Educación
ambiental)

•

Admiración e gratitude pola obra creada por Deus. (Educación
ambiental).

•

Fórmulas de gratitude.

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa
•

A familia. Gratitude por ter unha familia.

•

Actividades que se realizan en familia. (Educación para a igualdade de
oportunidades de ambos os sexos).

•

Relato bíblico: Xesús chega a Xerusalén.

•

Domingo de Ramos.

•

Identificación de símbolos do Domingo de Ramos: ramos e palmas.

•

O símbolo dos cristiáns: a cruz.

•

Elementos relixiosos da contorna: o cirio pascual.

•

Respecto polas celebracións cristiás da contorna. (Educación para a
paz)

Criterios de Avaliación
•

Saber o significado das palabras Creación, Deus e Pai e intuir o seu
sentido relixioso.

•

Adquirir o gusto polo coidado do seu corpo, das plantas e dos animais
como forma de coidar a Creación.

•

Apreciar os valores cristiáns de respecto ás persoas e á contorna natural
como parte da Creación.

•

Nomear referentes relixiosos da súa contorna: Domingo de Ramos.

•

Saber o significado das palabras con sentido relixioso máis usuais no
seu propio vocabulario: cirio pascual, cruz.

•

Respectar as celebracións do Domingo de Ramos como expresión
relixiosa da súa contorna.

•

Respectar a cruz como símbolo dos cristiáns.

TERCEIRO TRIMESTRE
Obxectivos/Competencias
•

Coñecer a María, a persoa elexida por Deus para ser a nai de Xesús.

•

Interpretar o papel de María na vida de Xesús a partir de diversas escenas
bíblicas. (CCL)

•

Asimilar como propias as actitudes de axuda e coidado dos demais, propias
de María, Nai de Xesús e dos cristiáns. (CEC)

•

Expresar sentimentos de cariño e gratitude para a Nosa Nai.

•

Respectar e valorar as manifestacións relixiosas e culturais da contorna
relacionadas coa Virxe María como mostras de gratitude á Nai de Xesús e
dos cristiáns. (CSC)

•

Recoñecer o amor e a amizade como valores necesarios para a convivencia.
(CEC)

•

Identificar a Igrexa como a casa dos amigos de Xesús e coñecer algúns dos
seus elementos.(CSC)

•

Mostrar gratitude aos familiares. (SIE)

Contidos
Bloque 1. O sentido relixioso do ser humano
•

O amor das nais e dos pais cara aos seus fillos. (Educación para a
igualdade de oportunidades de ambos os sexos)

Bloque 2. A Revelación: Deus intervén na historia
•

Relato bíblico: Un ánxel visita a María.

•

Admiración e gratitude porque María é a nai de Xesús, o Fillo de Deus.

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa
•

Celebracións, devocións e obras de arte sobre a Virxe María, Nai de
Xesús e Nai dos cristiáns.

•

Admiración e respecto pola figura de María.

•

Axuda e coidado dos demais, como María coida de Xesús e dos
cristiáns. (Educación moral e cívica)

•

Relato bíblico: Os primeiros cristiáns.

•

Os cristiáns comparten, como os primeiros amigos de Xesús.
(Educación para a paz)

•

A vida dos cristiáns actuais e as diversas actividades nas igrexas.

•

A familia celebra festas relixiosas.

•

A alegrías de celebrar festas. (Educación moral e cívica).

•

Valoración e respecto polas obras de arte relixiosas. (Educación para a
paz)

•

Actividades que se realizan en familia. (Educación para a igualdade de
oportunidades de ambos os sexos).

•

A familia. Gratitude por ter unha familia.

•

Admiración por actitudes de vida dos amigos de Xesús.

•

A igrexa: casa da familia dos amigos de Xesús.

•

Partes da igrexa: cruz e campanario.

•

A familia dos amigos de Xesús son persoas de todas as idades.

•

Gratitude polo aprendido na clase de Relixión, pola amizade dos seus
compañeiros e polo amor do seu mestre/a. (Educación para a paz)

Criterios de Avaliación
•

Saber que María é a nai de Xesús e a nosa nai.

•

Respectar os signos e símbolos relixiosos da súa contorna referidos á
Virxe María.

•

Adquirir o gusto por coidar dos demais, como María.

•

Apreciar os valores cristiáns de agradecer os coidados, axudar aos
compañeiros e mostrar gratitude a María.

•

Adquirir o gusto por compartilo todo como os primeiros cristiáns.

•

Nomear os referentes relixiosos da súa contorna: a cruz e o
campanario da igrexa.

•

Adquirir o gusto polo bo obrar.

•

Valorar os valores cristiáns que facilitan a convivencia: o amor e a
amizade.

5º INFANTIL (4 ANOS)
PRIMEIRO TRIMESTRE
Obxectivos/Competencias
•

Amosar gratitude pola beleza da natureza e polas persoas que nos coidan.
(SIE)

•

Adquirir hábitos de autonomía no coidado do propio corpo. (AA)

•

Identificar accións relacionadas co coidado da natureza. (CMCBCT)

•

Coñecer e interpretar os relatos bíblicos relacionados co Nadal. (CCL)

•

Identificar as actitudes dos personaxes principais do relato do nacemento de
Xesús. (CEC)

•

Valorar e analizar obras de arte de temática relixiosa. (CSC)

•

Participar na preparación das celebracións do Nadal e na elaboración dun
nacemento. (SIE)

Contidos
Bloque 1. O sentido relixioso do ser humano
•

A beleza da Creación.

•

Gratitude pola natureza, especialmente pola súa beleza.

•

Relato bíblico: Deus creou o mundo e ás persoas.

•

Relato bíblico: O arca de Noé

•

As persoas, responsables de coidar a Creación.

•

Accións para coidar os animais e as plantas. (Educación ambiental)

•

O coidado do propio corpo. (Educación para a saúde)

•

Agradecemento e estima polas persoas que nos coidan. (Educación moral
e cívica)

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación
•

Relato bíblico: O anuncio do anxo aos pastores

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa
•

A preparación para celebrar o Nadal.

•

Facer felices aos demais, como María. (Educación para a paz)

•

O nacemento: detalles e personaxes.

•

Os personaxes principais do nacemento.

•

Formas de preparar e celebrar o Nadal. (Educación moral e cívica)

•

As panxoliñas.

Criterios de Avaliación
•

Saber o significado das palabras Creación, Deus e gratitude e intuír o seu
sentido relixioso.

•

Adquirir o gusto polo coidado do seu propio corpo e polo coidado das
plantas, dos animais e do bosque como forma de coidar a Creación.

•

Apreciar os valores cristiáns de coidado e respecto da Creación, de
gratitude ás persoas que nos coidan e de gratitude a Deus pola Creación.

•

Saber observar os referentes relixiosos do Nadal da súa contorna, como
os nacementos, as panxoliñas e a estrela de Nadal.

•

Saber o significado das palabras Virxe María e nacemento e intuír o seu
sentido relixioso.

•

Respectar os signos e símbolos relixiosos do Nadal da súa contorna e
valorar as obras de arte referidas aos relatos do Nadal.

•

Adquirir o gusto polos valores do Nadal de facer felices aos demais e
axudar aos necesitados.

SEGUNDO TRIMESTRE

Obxectivos/Competencias
•

Coñecer e interpretar o relato bíblico en que Xesús lle da de comer a moita
xente. (CCL)

•

Valorar que Xesús ensina a actitude de compartir. (CEC)

•

Desenvolver actitudes favorables a compartir cos demais. (SIE)

•

Coñecer a linguaxe e o significado das parábolas. (CCL)

•

Coñecer o relato bíblico da entrada de Xesús en Xerusalén. (CCL)

•

Identificar, valorar e respectar os símbolos cristiáns relacionados coa
Semana Santa. (CEC)

•

Identificar símbolos cristiáns. (CSC)

•

Interpretar obras de arte de temática relixiosa. (CSC)

•

Observar e respectar as manifestacións relixiosas da contorna
relacionadas coa Semana Santa. (CSC)

•

Reproducir de forma plástica e creativa os símbolos cristiáns da cruz e da
palma. (SIE)

Contidos
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación
•

Relato bíblico: Pan e peces para todos. Xesús dálle de comer a moita xente.

•

Comprensión do relato bíblico: compartir. (Educación moral e cívica)

•

Relato bíblico: O pastor e as súas ovellas.

•
•

Identificación de personaxes bíblicos en obras de arte: Xesús, o Bo Pastor.
Identificación da alegría do bo pastor.

•

Relato bíblico: Xesús entra en Xerusalén.

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa

•

A amizade: compartir como irmáns, pois Deus é Pai de todos. (Educación
moral e cívica)

•

Interese por ser bo amigo, compartir e amar aos demais, que son os nosos
irmáns e fillos de Deus. (Educación do consumidor)

•

As actitudes de axudar e compartir, propias dos bos amigos. (Educación
moral e cívica)

•

Actitude de compartir cos compañeiros.

•

Identificación de actitudes de compartir para axudar aos demais. (Educación
do consumidor)

•

Actitudes para ser feliz.

•

Expresión da alegría de compartir.

•

Domingo de Ramos.

•

Identificación de símbolos do Domingo de Ramos: ramos e palmas.

•

O símbolo dos cristiáns: a cruz.

•

Elementos relixiosos da contorna: o cirio pascual.

Criterios de avaliación
•
•

Adquirir o gusto por axudar aos amigos, compartir con eles e expresar os
sentimentos de amizade.
Saber o significado das palabras compartir e felicidade e intuír o seu sentido
relixioso.

•

Coñecer, comprender e explicar o relato bíblico no que Xesús lle da de
comer a moita xente.

•

Adquirir o gusto por compartir cos compañeiros e ser agradecido.

•

Apreciar os valores cristiáns que facilitan a convivencia e a amizade, como
compartir, sorrir e dar as grazas.

•
•

Adquirir gusto por compartir a alegría.
Saber o significado das palabras con sentido relixioso máis usuais no seu
propio vocabulario: pastor, felicidade.

•

Nomear referentes relixiosos da súa contorna: Domingo de Ramos.

•

Saber o significado das palabras con sentido relixioso máis usuais no seu
propio vocabulario: cirio pascual, cruz,

•

Respectar as celebracións do Domingo de Ramos como expresión relixiosa
da súa contorna.

•

Respectar a cruz como símbolo dos cristiáns.

TERCEIRO TRIMESTRE

Obxectivos/Competencias
•

Coñecer e interpretar o relato bíblico do Bautismo de Xesús. (CCL)

•

Participar nas tradicións relixiosas da súa contorna, como a festa do
Bautismo. (CSC)

•

Valorar a importancia da auga para os seres vivos e para as persoas.
(CMCBCT)

•

Comprender o relato bíblico da Última Cea e seleccionar o esencial da súa
mensaxe. (CCL)
Valorar a Eucaristía e o domingo como referentes relixiosos da súa contorna
e relacionalos coa Última Cea. (CSC)
Amosar interese por investigar e coñecer a orixe e o proceso de elaboración
do pan. (CMCBCT)

•
•

Contidos
Bloque 1. O sentido relixioso do ser humano
•

Necesidade da auga para a vida. (Educación ambiental)

•

Gratitude pola auga, elemento indispensable para a vida.

•
•

Admiración e curiosidade pola paisaxe de primavera.
O crecemento das espigas de trigo como orixe do pan. (Educación
ambiental)

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación
•
•

Relato bíblico: O Bautismo de Xesús.
Relato bíblico: A Última Cea de Xesús.

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa
•

A familia celebra festas relixiosas: o Bautismo.

•

A celebración do Bautismo. Os símbolos da auga e a luz.

•

Respecto pola alegría do Bautismo.

•

A alegría de celebrar festas. (Educación moral e cívica)

•

Expresión artística do feito relixioso: vidreira sobre o Bautismo de Xesús.

•

Valoración e respecto polas obras de arte relixiosas. (Educación para a paz)

•
•
•

A espiga e o pan, símbolos relixiosos.
A festa dos amigos de Xesús: a Eucaristía do domingo.
Xestos de amor como testemuños da mensaxe de Xesús

Criterios de Avaliación
•
•

•
•

•
•
•

Observar os referentes relixiosos da súa contorna: a celebración do
Bautismo.
Coñecer o significado das palabras con sentido relixioso máis usuais no
seu propio vocabulario: pía bautismal, Bautismo.
Respectar os signos e símbolos relixiosos da súa contorna: a auga e a luz
do Bautismo.
Saber o significado das palabras espiga, pan, viño e Eucaristía e intuír o seu
sentido relixioso.
Respectar os signos e símbolos relixiosos da súa contorna, como o pan e o
viño da Eucaristía.
Familiarizarse cunha primeira síntese da fe: Xesús dinos que nos amemos.
Apreciar os valores cristiáns de amar ás persoas como Xesús e de dar
grazas a Xesús polo seu amor.

6º INFANTIL (5 ANOS)
PRIMEIRO TRIMESTRE
Obxectivos/Competencias
•

Coñecer e interpretar o relato bíblico da Creación. (CCL)

•

Coñecer e interpretar os evanxeos. (CCL)

•

Identificar a Biblia como o libro que fala de Xesús. (CCL)

•

Coñecer o relato bíblico do nacemento de Xesús. (CCL)

•

Interpretar o agasallo de Deus Pai da Creación como un estímulo para
coidala. (CEC)

•

Extraer a mensaxe de alegría, paz e solidariedade que trae o Nadal e
asumilo como propio. (CEC)

•

Valorar como tradicións con sentido relixioso algúns feitos culturais
relacionados co Nadal, como o nacemento e as panxoliñas. (CSC)

•

Responsabilizarse de buscar solucións para coidar a natureza. (SIE)

•

Valorar a beleza da natureza e decatarse da necesidade de coidala.
(CMCBCT)

•

Ser consciente da orixe relixiosa dalgunhas divisións do tempo anual, como
o Advento e o Nadal. (CMCBCT)

Contidos

Bloque 1. O sentido relixioso do ser humano
•

A Creación como agasallo de Deus.

•

A beleza e o coidado da Creación como agasallo.

•

Actitudes de coidado da Creación. (Educación do consumidor)

•

Relato bíblico: Deus creou un mundo moi bonito.

•

Gratitude, admiración e goce da Creación. (Educación ambiental)

•

Coidado da Creación.

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación
•

Relato bíblico: O nacemento de Xesús.

•

O camiño de Xesús é de paz. (Educación para a paz)

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa
•

Unha celebración solidaria do Nadal. (Educación moral e cívica)

•

Nadal: tempo de paz, amor e alegría. (Educación para a paz)

•

Advento, catro semanas para preparar o Nadal.

•

Compartir a alegría do Nadal.

Criterios de Avaliación
•

Saber o significado das palabras Biblia, Creación e Deus, e admirar,
agradecer e intuír o seu sentido relixioso.

•

Adquirir o gusto polo coidado das persoas, as plantas e os animais como
forma de coidar a Creación.

•

Apreciar os valores cristiáns de respecto ás persoas e á contorna natural
como parte da Creación.
Saber o significado da palabra Biblia e intuír o seu sentido relixioso.
Saber o significado das palabras Xesús, María, anxo, nacemento, presebe,
Advento e Nadal e intuír o seu sentido relixioso.

•
•

•

Distinguir situacións de paz, amor, alegría e compartición e interesarse por
como poñer en práctica estes

SEGUNDO TRIMESTRE

Obxectivos/Competencias

•

Coñecer e interpretar o relato bíblico do Bo samaritano. (CCL)

•

Coñecer e interpretar o relato bíblico da parábola do perdón. (CCL)

•

Coñecer e interpretar a linguaxe e a mensaxe das parábolas. (CCL)

•

Coñecer e seleccionar os momentos principais dos relatos bíblicos da
Paixón, Morte e Resurrección de Xesús. (CCL)

•

Identificar sentimentos propios e dos demais en relación co perdón. (AA)

•

Aprender a expresar emocións de forma autónoma mediante símbolos. (AA)

•

Aprender a participar en xogos amigables cos compañeiros. (AA)

•

Identificar accións de axuda aos demais e interpretalas como mostras de
amor. (CEC)

•

Interpretar o significado relixioso de símbolos como a cruz, as palmas e o
cirio pascual. (CEC)

•

Recoñecer a xenerosidade e a solidariedade como valores cristiáns que
facilitan a convivencia. (CSC)

•

Valorar como referentes relixiosos e culturais as festas e tradicións de
Semana Santa, empezando polo Domingo de Ramos. (CSC)

•

Respectar, valorar e tentar imitar ás persoas que axudan aos demais. (SIE)

•

Valorar e agradecer as mostras de amor dos familiares e os amigos. (SIE)

•

Asimilar o significado, a importancia e as consecuencias persoais do
Mandamento do Amor. (SIE)

Contidos
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación
•

Relato bíblico: A parábola do Bo Samaritano.

•

Relato bíblico: A parábola do perdón.

•

O Mandamento do Amor. (Educación moral e cívica)

•

A Cruz de Xesús.

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa
•

As persoas que coidan de nós e nos queren.

•

Coidar, alegrar e axudar aos demais como Xesús.

•

Unha boa noticia: a xenerosidade e a solidariedade. (Educación moral e
cívica)

•

As boas noticias do amor.

•

As mostras de amor son un tesouro. (Educación para a paz)

•

A familia móstranos o seu amor.

•

Amar e facer felices aos demais como Deus ámanos. (Educación moral e
cívica)

•

Os amigos xogan xuntos.

•

O perdón: pedir perdón e perdoar. (Educación para a paz)

•
•

A alegría do perdón.
A festa do Domingo de Ramos.
A bendición das palmas e dos ramos.

•

O cirio pascual.

•

Criterios de avaliación
•

Saber o significado das palabras Xesús, amor, familia, amigo, compartir,
axudar, curar, coidar e alegría.

•

Ser capaz de construír frases sobre axudar, amar e alegrar á familia e aos
amigos.

•

Comprender as mensaxes das parábolas.

•

Apreciar os valores cristiáns que facilitan a convivencia: apreciar a relación
cos demais, axudar, compartir, expresar o seu afecto...

•

Adquirir o gusto polo bo obrar.

•

Apreciar os valores cristiáns que facilitan a convivencia: pedir perdón e
perdoar.
Saber o significado das palabras Xerusalén, palma, Última Cea,
Mandamento do Amor, cruz, Resurrección, Semana Santa e Pascua, e intuír
o seu sentido relixioso.

•

•

Distinguir situacións onde se expresa amor e saber relacionar este
sentimento co mandamento de Xesús.

•

Respectar os signos e símbolos relixiosos relacionados coa Semana Santa
e coa Pascua que observa na contorna.

TERCEIRO TRIMESTRE
Obxectivos/Competencias
•

Coñecer vocabulario relacionado coas igrexas. (CCL)

•

Coñecer, comprender e interpretar o relato dos primeiros amigos de Xesús.
(CCL)

•

Progresar na expresión de emocións relacionadas coa paz. (AA)

•

Valorar o perdón como actitude propia dos amigos de Xesús. (CEC)

•

Interpretar os símbolos cristiáns usados no Bautismo. (CEC)

•

Recoñecer accións de axuda aos demais como propias dos amigos de
Xesús. (CEC)
Identificar a Igrexa como a familia dos amigos de Xesús. (CSC )

•

Contidos
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación
•
•

Relato bíblico: O envío do Espirito Santo
Relato bíblico: Una fiesta en Caná.

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa
•

A oración.

• Tipos de templos.
• Os sentimentos que esperta a paz. (Educación para a paz)
•

Elementos da igrexa.

•

A celebración dun bautizo. (Educación moral e cívica)

•

Os símbolos do Bautismo: a auga da pía bautismal e a luz do cirio pascual.

•

Os cristiáns forman a Igrexa, a familia dos amigos de Xesús. (Educación
moral e cívica)

•

O peixe, símbolo cristián.

•

Festa final de curso: Xesús é amigo de todos.

Criterios de Avaliación
•
•

•

Saber observar os referentes relixiosos da súa contorna.
Saber o significado das palabras igrexa, rosetón, vidreira, campanario,
campá, sinal da cruz, rezar, catedral, ermida, oración, Nosopai, perdón e
paz, e intuír o seu sentido relixioso.
Respectar os signos e símbolos relixiosos que observa na súa contorna,
relacionados coa igrexa.

•

Apreciar os valores cristiáns do perdón e da paz como alicerces que facilitan
a convivencia.

•

Asociar as características da familia da Igrexa coas da súa propia familia.

•

Saber o significado das palabras Bautismo, bautizo, sacerdote, padriños,
vea, cirio pascual e auga e intuír o seu sentido relixioso.

•

Saber observar e respectar os signos e símbolos relixiosos relacionados co
Bautismo.

•

Apreciar os valores cristiáns que facilitan a convivencia, como valorar a
relación cos demais, axudar, compartir e expresar o seu afecto.

3. Distribución trimestral das unidades
4º INFANTIL (3 ANOS)
A distribución trimestral das unidades didácticas do proxecto Nuestra Casa da
editorial SM e a seguinte:
Primeiro trimestre

Unidade 1: Mis nuevos amigos
Unidade 2: La fiesta de Navidad

Segundo trimestre

Unidade 3: La familia de Jesús
Unidade 4: Dios cuida de todos
Unidade 5: La Semana Santa

Terceiro trimestre

Unidade 6: La madre de Jesús
Unidade 7: El domingo es fiesta

5º INFANTIL (4 ANOS)
A distribución trimestral das unidades didácticas do proxecto Nuestra Casa da
editorial SM e a seguinte:
Primeiro trimestre

Unidade 1: Dios nos regala la vida
Unidade 2: Dios nos cuida siempre
Unidade 3: Dios nos regala a Jesús

Segundo trimestre

Unidade 4: Jesús nos enseña a compartir

Unidade 5: Jesús nos habla de Dios
Unidade 6: Celebramos la Semana Santa
Terceiro trimestre

Unidade 7: La fiesta del bautismo
Unidade 8: La fiesta del domingo

6º INFANTIL (5 ANOS)
A distribución trimestral das unidades didácticas do proxecto Nuestra Casa da
editorial SM e a seguinte:
Primeiro trimestre

Unidade 1: Cuidamos la naturaleza
Unidade 2: Aprendemos con los libros
Unidade 3: Celebramos la Navidad

Segundo trimestre

Unidade 4: Jesús nos enseña a amar
Unidade 5: Jesús nos enseña a perdonar
Unidade 6: Jesús está con nosotros

Terceiro trimestre

Unidade 7: Una gran familia
Unidade 8: Una gran fiesta

4. Ensinanzas transversais
Educación moral e cívica
A educación moral e cívica debe entenderse como un traballo activo, reflexivo e
creativo sobre os temas morais que poden afectar os alumnos de E.l. Así, os
obxectivos da educación moral e cívica son:
•

Coñecer e aceptar as normas de convivencia na contorna máis próxima.

•

Adquirir hábitos de conduta persoais coherentes cos principios e normas
establecidos.

•

Aceptar as normas sociais orientadas a facilitar a convivencia, o benestar
colectivo, a solidariedade etc.

Educación para a paz
A paz enténdese como antítese de violencia, referida tanto á agresión física como
á inxustiza social (violencia estrutural). O seu traballo afecta os seguintes ámbitos:

•

Convivencia: comezar a respectar aos demais, participar en xogos
colectivos… Inclúe tamén as expresións de afecto cara aos adultos e os
compañeiros.

•

Respecto á diversidade: percibir que cada individuo é diferente. Evitar a
discriminación por razón de sexo, cultura, etnia…

•

Resolución pacífica de conflitos: utilizar o diálogo na resolución do conflito.
Adquirir hábitos cooperativos para sentirse seguro e aceptado polos demais.

Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos
A educación para a igualdade fundaméntase na integración de nenos e nenas na
sociedade. Obxectivos:
•

Percibir como algo natural o feito de que ambos os sexos poden representar
calquera das actividades da vida diaria.

•

Asignar tarefas entre compañeiros e compañeiras, independentemente do
sexo de cada un/a.

Educación para a saúde
A educación para a saúde ten como principal obxectivo a adquisición de hábitos de
vida saudables e atende, entre outros, os seguintes ámbitos:
•

Alimentación e nutrición: seguimento dunha dieta equilibrada.

•

Actividade física: coñecemento do corpo, coordinación e control global e
segmentario.

•

Desenvolvemento da precisión e o control do movemento e participación en
actividades grupais.

•

Prevención de accidentes: conciencia dalgúns dos perigos na actividade
cotiá, sen crear medos nin inseguridades.

•

Coidado persoal: desenvolvemento dos hábitos de hixiene persoal e saúde.

•

Equilibrio psíquico e emocional: relacións afectivas, roles dentro do grupo,
intereses, motivacións…

Educación viaria
A educación viaria favorece que os nenos asuman as normas elementais para
moverse no espazo público, tendo como obxectivos:
•

Identificar o portal da súa casa e a rúa onde está situada.

•

Coñecer a rúa, saber como desprazarse por ela e saber por onde cruzala de
forma segura.

•

Interpretar correctamente as cores do semáforo.

•

Coñecer as normas de comportamento adecuadas no transporte público.

•

Identificar á policía local.

Educación ambiental
Obxectivos:
•

Desenvolvemento dunha conciencia ambiental. Sensibilización polas
cuestións ambientais.

•

Adquisición de diversas experiencias en relación co medio natural.

•

Participación en actividades de defensa do medio natural.

Educación do consumidor
Obxectivos:
•

Valoración do coidado do propio material.

•

Redución das peticións con motivo de festas, aniversarios etc.

•

Adquisición de hábitos como evitar abusos na comida e non ser caprichoso/a
con ela/s.

5. Procedementos de avaliación
Fins:
•

Comprender como aprenden e maduran os alumnos.

•

Coñecer en que momento do desenvolvemento se atopan e decidir que
tipo de estímulo convén nese momento.

•

Compartir a información relativa ao neno con todos os profesionais e os
familiares implicados.

•

Facilitar que cada alumno tome conciencia do seu propio proceso de
aprendizaxe.

A avaliación en Educación Infantil:
•

Ten un carácter regulador: deberá ter incidencia no proceso educativo.

•

É continua: está integrada en todos os momentos do proceso de ensinoaprendizaxe.

•

É positiva: valora os progresos individuais.

•

É integrada e diversa: forma parte da dinámica da escola e ten en conta
diferentes fontes de información.

•

É cualitativa: explica a evolución dos nenos sen cualificalos nin
etiquetalos.

•

É participativa: implica a toda a comunidade educativa.

Momentos, ámbitos e práctica da avaliación

Como avaliar?
Que avaliar?
Técnicas
AVALIACIÓN
INICIAL

Ao iniciar un
novo tramo
ou percorrido
de
aprendizaxe.

AVALIACIÓN
CONTINUA

Ao longo do
proceso.

— Historia persoal
(vivencias,
experiencias…).
— Aprendizaxes
adquiridas.
— Maduración xeral
(hábitos,
autonomía…).
— Trazos persoais
(estilo cognitivo,
perfil de
intelixencia…) e
culturais.

Procesos de
aprendizaxe:
— Contidos Criterios de
avaliación.
— Competencias Criterios de
avaliación Indicadores.
— Transversais
(liberdade persoal,
responsabilidade e

— Análise da
información da familia
e doutros posibles
axentes educativos
non formais e
informais
(adestradores,
monitores…).
— Análise das
producións e as
expresións orais,
gráficas, motrices...

— Observación
sistemática,
atendendo
ao contexto e a
outras variables que
poden intervir
(emocionais,
físicas,,,)
— Análise das
producións orais
(intervencións
espontáneas,

Instrumentos
— Entrevista á
familia.
— Instrumentos
telemáticos (correo
electrónico).
— Rexistros de
hábitos, actitudes e
autonomía persoal.
— Pautas para
recoller os
coñecementos
previos dos alumnos.

— Rexistros de
hábitos, actitudes e
autonomía persoal.
— Rexistro diario.
— Rexistro
anecdótico.
— Probas
contextualizadas de
adquisición de
aprendizaxes.
— Rúbricas

espírito
emprendedor).

Práctica docente

AVALIACIÓN
FINAL

Ao terminar
un tramo ou
percorrido de

— Progresos no
proceso de
aprendizaxe.
— Progreso na
maduración xeral.
— Conciencia do
progreso.

aprendizaxe.

Outros recursos para a avaliación

interacción con
iguais…).
— Análise das
producións escritas
(fichas de traballo, de
asimilación de
contidos, de
desenvolvemento de
competencias
transversais).

— Análise
comparativa
de producións.
— Reflexión
metacognitiva

trimestrais.
— Rexistros para
unha observación
contextualizada.
— Portfolio (eportfolio).

— Probas
contextualizadas.
— Murais de
metacognición.
— Entrevistas (coa
familia e outros
axentes implicados).
—Rúbrica avaliación
final.

*Ata que a situación de pandemia non remate, non se utilizara esta ferramenta
para evitar contaxios, xa que nos recunchos utilizarían os mesmos xoguetes e os
mesmos materiais distintos grupos, respondendo ao protocolo COViD.

6. Metodoloxía
Principios metodolóxicos da Educación Infantil
As bases metodolóxicas da Educación Infantil son as seguintes:

•

Aprendizaxe significativa. As aprendizaxes que o neno/a realiza nesta
etapa contribuirán ao seu desenvolvemento na medida en que sexan
significativas. Para iso, débense establecer relacións entre as experiencias
previas e as novas aprendizaxes que se lle ofrecen.

•

Perspectiva globalizadora. O principio de globalización supón que a
aprendizaxe é o produto do establecemento de múltiples relacións entre o
novo e o xa aprendido. É, polo tanto, un proceso global de achegamento do
individuo á realidade que quere coñecer.

•

O principio de actividade. As actividades física e mental dos nenos son
unha das fontes principais do seu desenvolvemento. A través do xogo, a
acción e a experimentación, constrúen eles mesmos as súas aprendizaxes
e os seus coñecementos. É imprescindible destacar a importancia do xogo
como a actividade propia desta idade. Nel xúntanse, por unha parte, un
importante carácter motivador e, pola outra, as posibilidades de globalización
que ofrece.

•

Os aspectos afectivos e de relación. Tendo en conta que a Educación
Infantil é unha experiencia nova e especial para todos os nenos, faise
necesario crear un clima cálido, acolledor e seguro no que se sintan queridos
e confiados e poidan establecer relacións persoais equilibradas tanto cos
seus iguais como cos adultos de referencia.

•

A organización adecuada dos espazos, dos recursos materiais e do
tempo. A distribución do espazo debe adecuarse ás variadas e cambiantes
necesidades dos nenos. Pola situación de pandemia, non se ofrecerán
obxectos, xoguetes e materiais que posibiliten múltiples experiencias de

manipulación. Cada neno terá os seus propios materiais e non é posible que
utilicen xoguetes. En canto á distribución do tempo, esta debe respectar as
necesidades de afecto, actividade, descanso, alimentación, relación,
movemento...
•

Carácter preventivo e compensador de desigualdades. A Educación
Infantil ten un marcado carácter preventivo e compensador. Dada a gran
importancia da intervención temperá para evitar problemas e para paliar os
existentes, é conveniente a coordinación entre todas as instancias que
interveñen no proceso educativo dos nenos con necesidades educativas
especiais, así como do alumnado de ambientes desfavorecidos, inmigrantes
ou de minorías étnicas.

•

A individualización. O establecemento dunha relación persoal adecuada e
cariñosa é imprescindible para a práctica educativa nestas idades. Hai que
axudalos partindo do que viviron para que se produzan repeticións,
xeneralizacións e interiorizacións. A intervención educativa baséase na
observación e na escoita do que fan, din e senten, respectando sempre as
súas necesidades e os seus intereses.

•

As novas tecnoloxías. É importante recorrer ás novas tecnoloxías e
aplicalas no espazo educativo. O seu uso en Educación Infantil debe
adaptarse á idade. Ten que lle servir ao neno/a para familiarizarse co
vocabulario, os materiais, recursos e ferramentas tecnolóxicas cos que vai
traballar agora e en etapas sucesivas.

Un enfoque globalizador
O enfoque é globalizador xa que:
✓ Baséase nos intereses e as necesidades dos nenos e parte dunha

realidade próxima que os motiva a coñecela. Fano mediante actividades
que lles permiten unha aprendizaxe significativa.
✓ Segue o ritmo madurativo dos nenos.
✓ Contribúe a que a escola sexa un elemento vivo na comunidade, pois está

aberta á participación familiar.
✓ Reflicte unha serie de experiencias e coñecementos próximos á vida

cotiá, de modo que o neno/a atopa sentido ás súas accións e entende o
que sucede ao seu redor.
✓ Favorece a igualdade entre os nenos, xa que é inclusiva e crea un

ambiente cooperativo na aula.
✓ Trata distintas inquietudes do nenos respecto ao mundo que os rodea

mediante pequenas investigacións. Esta
reflexionar, relacionar e atopar respostas.

exploración

permítelles

✓ Facilita a continuidade na transición da etapa de Infantil á de Primaria e

constitúe así unha base sólida como metodoloxía de aprendizaxe actual e
futuro.

7. As claves
Clave 1
O fío condutor que permite pasar do plano da experiencia ao feito relixioso e falar
de Xesús é unha contorna do neno ou nena para cada un dos cursos:
• 3 anos: Contorna familiar
• 4 anos: Contorna escolar
• 5 anos: Contorna social
Clave 2
Os contidos curriculares están organizados en 4 bloques, que incorporan os seus
estándares de aprendizaxe:
• Bloque 1: O sentido relixioso do ser humano
• Bloque 2. A Revelación: Deus intervén na historia
• Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación
• Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa
Clave 3
Cada unidade componse de 4 fichas que se corresponden con 4 momentos de
aprendizaxe:
-

Observamos. Presentamos aos alumnos unha situación cercana a eles que
suscite a súa experiencia e coñecemento do tema que imos tratar.

-

Aprendemos coa Biblia. Vencellamos o tema da unidade cun relato bíblico
e comprendemos a súa mensaxe.

-

Relacionamos. Relacionamos o que aprendemos na experiencia inicial co
aprendido no relato bíblico e aplicámolo á experiencia dos cristiáns.

-

Coidamos. A mascota Grin ensínanos a cuidar o mundo, das persoas do
planeta e de nos mesmos.

Clave 4
O proxecto NUESTRA CASA incorpora unha metodoloxía que se basa en 3
momentos da aprendizaxe:
-Activación
-Comprensión
-Aplicación do aprendido
A innovación metodolóxica concrétase, entre outros, nos seguintes aspectos:
• Intelixencias múltiples

• Rutinas de pensamento
• Traballo cooperativo
• Modelos de traballo por proxectos
Clave 5
Traballar as habilidades sociemocionais e a interioridade xa desde a Educación
Infantil, de forma que os nenos e nenas aprenden a reflexionar sobre si mesmos,
sobre a súa relación cos demáis e sobre a súa relación coa natureza.

8. Organización de espazos e tempo

Organización do espazo na aula
Nas aulas de Educación Infantil a disposición dos espazos debe permitir o traballo
colectivo, de pequeno grupo e individual, con zonas que posibiliten a realización de
actividades adecuadas e variadas segundo os grupos.
•

Espazo libre, o máis amplo posible, para organizar actividades colectivas
que impliquen movemento, aínda que non xogo xon xoguetes por mor da
COVID-19.

•

O resto da aula pode organizarse, xa non en recunchos variados senón co
seu propio material, necesario para as súas actividades.

•

Emprego de TICS.

Organización do tempo na aula
A asemblea
A asemblea de todos co seu mestre/a para tratar conxuntamente un ou diversos
temas, constitúe un aspecto imprescindible na concepción da Educación Infantil xa
que, entre outras cousas, abre canles de comunicación entre os nenos e o mestre/a
e vías de resolución de conflitos, ademais de crear momentos de gozo para
compartir vivencias… Durante a asemblea:
•

Saúdanse todos e danse os bos días.

•

Xuntos comproban quen foi ao colexio e quen non, utilizando as fotografías
da clase.

•

Obsérvase e coméntase o tempo que vai.

•

Lémbrase o que se fixo a xornada anterior e anticípase o que se fará hoxe.

•

Dáselles un tempo aos alumnos para que expliquen algunha experiencia
que queiran compartir.

•

Repásanse os cargos da clase.

•

O día asignado, lese o libro viaxeiro e escóitase a experiencia do neno/a

protagonista.
•

Etc.

9. Materiais e recursos didácticos

Materiais para o alumno/a
— Fotocopias do libro do alumno coas súas sete unidades didácticas.

Presenta os diferentes contidos curriculares dende un enfoque
globalizado. Cada unidade parte dun conto de experiencias que vive o
neno/a protagonista da unidade e contén tamén un relato bíblico
adaptado. Incorpora rutinas de pensamento, técnicas de traballo
cooperativo e actividades de interioridade. Iremoslle proporcionando
gomets nalgunhas unidades e utilizan o seu propio material por mor da
COVID-19, rotuladores, ceras, etc.
— Troqueles
— Caderno de relatos bíblicos.
— Díptico para a familia.

Materiais para o mestre/a e a aula
— Libro do mestre coas súas sete unidades didácticas, (Guía do
profesor).
—
—
—
—
—
—
—
—

Láminas de aula cos relatos bíblicos.
Atención á diversidade: Ampliación e Reforzo.
Láminas de arte.
Murais e troqueles.
Cancións.
Animacións dos relatos bíblicos e da serie “Cuidamos con Grin”.
Caderno de proxectos.
CD con audio de cancións, karaokes e as narracións dos contos.

Recursos dixitais
— Audios de contos e cancións.
— Animacións.
— Xogos interactivos.

— Vídeos de Grin.
— Contacontos.
— Propostas interactivas para
socioemocionais.
— Espazo de interioridade.
— Recursos para a avaliación.

o

traballo

das

habilidades

10. Tratamento da diversidade
Para tal fin emprego de:
As metodoloxías activas
Planificación as clases tendo en conta o maior número de intereses para potenciar
por igual todas as intelixencias.
A aprendizaxe cooperativa. Coa incorporación do traballo cooperativo, os
alumnos pasan a ser os protagonistas da súa aprendizaxe; cambia a súa maneira
de traballar e de relacionarse co mestre/a, se incrementa a súa participación e
intervención nas dinámicas de clase, mellora as aprendizaxes e a adquisición de
contidos.
Traballo por recunchos. Permite realizar agrupacións máis flexibles; adaptar as
diferentes propostas lúdico-educativas aos intereses e as necesidades dos
alumnos, e crear marcos de comunicación adecuados que favorezan o intercambio
e a empatía. Non se fará de momento pola situación de pandemia que
atravesamos.
Rutinas de pensamento. Fomentan e desenvolven o crecemento mental e
encerran un alto grao de motivación para todos os alumnos.
Actividades de reforzo e de ampliación
As actividades de reforzo van dirixidas a todos os alumnos que presentan
dificultades na adquisición dos contidos mínimos.
As de ampliación teñen un maior nivel de complexidade e van destinadas a aqueles
alumnos que resolven os contidos básicos de maneira satisfactoria.

11. Medidas para estimular
A expresión oral e a aproximación á lingua escrita
Medidas para estimular a expresión oral e a aproximación á lingua escrita son:

-

A valoración da linguaxe como instrumento de comunicación.

-

A creación de situacións de comunicación nas que os nenos teñan a
oportunidade de participar falando e escoitando activamente.

-

A aproximación progresiva ao uso e aprendizaxe da linguaxe escrita como
medio de comunicación, información e gozo.

-

A creación de situacións de lectura compartida nas que os nenos escoiten
e comprendan textos orais diversos (contos, relatos, poesías, adiviñas etc.).

-

A dramatización e o recitado de textos literarios que xeren gozo e interese
por compartir interpretacións, emocións e sensacións.

-

O ofrecemento de situacións de aprendizaxe nas que os nenos teñan a
oportunidade de interactuar con diferentes tipos de textos.

-

O uso gradual dos diferentes soportes da lingua escrita (libros, revistas,
carteis etc.).

-

A creación dunha biblioteca de aula como espazo de achegamento á
literatura e aos textos escritos.

-

A promoción de momentos nos que se convide a escribir en situacións
reais, como, por exemplo, escribir o propio nome, expresar mensaxes,
confeccionar listas etc.

-

O uso dos recursos tecnolóxicos para a comunicación e como ferramenta
para o achegamento da linguaxe escrita aos nenos.

A adquisición de hábitos de autonomía
Os hábitos son formas de comportamento adquiridas que o neno aplica no
momento oportuno, de forma segura e adecuada e sen control externo por parte
do adulto. A adquisición dos diferentes hábitos permítelle ser máis autónomo,
mellora a súa convivencia positiva cos demais e é clave na adquisición das novas
aprendizaxes.
É importante que o traballo dos hábitos se leve a cabo de forma paralela na casa
e na escola. Por iso este proxecto fomenta un traballo compartido entre a escola e
a familia para propiciar a adquisición de hábitos por parte do neno.
Medidas para estimular a adquisición dos hábitos: :
-

A valoración das diferentes necesidades dos nenos.

-

A adecuación dos distintos espazos da aula para favorecer a autonomía
dos nenos.

-

A análise das rutinas na organización do tempo.

-

A organización da actividade diaria, tendo en conta os diferentes ritmos
individuais.

-

A análise do papel do educador na atención ás necesidades básicas e a
promoción da autonomía persoal dos nenos.

-

O uso de materiais didácticos específicos para o traballo dos hábitos.

-

A valoración da coordinación coas familias.

-

O uso de instrumentos para o control e o seguimento da adquisición de
hábitos de autonomía persoal.

12. Actividades complementarias e extraescolares
As actividades complementarias son as organizadas durante o horario escolar.
Diferéncianse das lectivas polo momento, o espazo e os recursos que se utilizan.

Doutra banda, as actividades extraescolares son as organizadas fóra do horario
lectivo e están encamiñadas a potenciar a apertura do centro escolar á súa
contorna e a procurar a formación integral dos alumnos en aspectos referidos á
ampliación do seu horizonte cultural ou o uso do tempo libre.

Tanto as actividades complementarias como as extraescolares deben contribuír a
lograr unha formación plena e integral dos alumnos. Ademais, a programación e
execución deste tipo de actividades deben perseguir a consecución das finalidades
educativas, permitindo e incentivando a participación dos distintos membros da
comunidade educativa.

Ao planificar as actividades complementarias e extraescolares, debemos ter en
conta os seguintes criterios:

•

A programación e o desenvolvemento destas actividades deben ir dirixidos
a potenciar valores relacionados coa socialización, a participación, a
cooperación, a integración, o respecto das opinións dos demais e a
asunción das responsabilidades.

•

As actividades programadas teñen que estimular a socialización, a
integración e a participación de todos os membros da comunidade
educativa.

•

Hai que potenciar a realización de actividades que supoñan a combinación
de distintas áreas de coñecemento para fomentar a interdisciplinariedade
entre as áreas e facilitar a incorporación das ensinanzas transversais nas
actividades.

Algunhas das actividades complementarias e extraescolares que se poderían levar
a cabo, sempre que o COVID19 o permita son:
•

Actividades de descubrimento do contorno, como visitas a museos,
monumentos, espazos naturais etc.

•

Actividades deportivas que favorezan o desenvolvemento do esquema

corporal, a coordinación motriz etc.
•

Actividades de lecer que potencien a socialización, as relacións entre iguais
etc.

Estas actividades non se levarán a cabo durante este curso pola situación de
pandemia que vivimos.

13. Valoración do axuste entre a programación didáctica e os
resultados

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Preparación
da clase e os
recursos
didácticos

Coherencia entre o programado e o
desenvolvemento das clases.
Distribución temporal equilibrada.
Adecuación do desenvolvemento da
clase ás características do grupo.
Tivéronse en conta as aprendizaxes
significativas.

Aplicación de
Considérase a interdisciplinariedade
recursos
(en actividades, tratamento dos
metodolóxicos
contidos etc.).
Foméntanse a motivación e o
desenvolvemento das capacidades
do alumno/a.
Grao de seguimento dos alumnos.
Regulación da
práctica
docente

Validez dos recursos utilizados na
clase para as aprendizaxes.
Consenso, entre os profesores, dos
criterios de promoción.

RESULTA
DOS
ACADÉMI
COS

PROPOST
AS
DE
MELLORA

Os criterios para unha avaliación
positiva atópanse vinculados aos
obxectivos e os contidos.
Avaliación das
aprendizaxes e
comunicación
aos
alumnos/as e
ás familias

Os instrumentos de avaliación
permiten rexistrar numerosas
variables da aprendizaxe.
Os criterios de avaliación están
axustados á tipoloxía das
actividades planificadas.
Os criterios de avaliación
déronselles a coñecer aos alumnos
e ás familias.
Adóptanse medidas con antelación
para coñecer as dificultades de
aprendizaxe.

Uso de
medidas para
a atención á
diversidade

Ofreceuse resposta ás diferentes
capacidades e ritmos de
aprendizaxe.
As medidas e os recursos ofrecidos
foron suficientes.
Aplícanse medidas extraordinarias
recomendadas polo equipo docente
atendendo aos informes
psicopedagóxicos.

