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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

  Unha aula de cinco anos, no CEIP Curros Enríquez de Celanova, situado na vila de Celanova. 

Ademais de recibir alumnos/as da vila, unha porcentaxe moi alta provén das aldeas da comarca, 

polo que neste centro conviven nenos/as do entorno rural e máis da vila. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DESDE A ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

   Competencia en comunicación lingüística. 

 Contribue de xeito moi especial ao desenvolvemento equilibrado do neno e da 

nena no ámbito persoal e social, permitíndolles: crear vínculos cos demais e co 

contorno, comprender e transformar a realidade, construír a convivencia e 

desenvolver unha personalidade firme e segura. 

 

  Competencia matemática.  

Coa construción do pensamento lóxico póñense as bases para que o neno e a nena o 

leven á práctica de forma automatizada na resolución de problemas que lles poidan 

presentar, xa sexa na aula ou en calquera dos outros ámbitos onde se desenvolven de 

xeito habitual. 

 

   

   Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. O neno e a nena 

na etapa de Educación Infantil senten unha gran curiosidade polo seu contorno. 

Así, a través do xogo, da manipulación, da experimentación e interactuando co 

mundo que os arrodea vanse iniciar na adquisición desta competencia. 

   Tratamento da información e competencia dixital.   

Dunha forma natural, a través do xogo, a nena e o neno interiorizan e aprenden o 

código informático como un elemento máis do seu universo cognitivo, o que lles 

permitirá ir desenvolvendo a competencia suficiente para un uso progresivamente 

máis autónomo do ordenador como un recurso de coñecemento que complementa 

os xa existentes na aula 

   Competencia social e cidadá. Na etapa de Educación Infantil prodúcese o 

proceso de socialización do neno, que constitúe toda unha revolución na súa forma 

de pensar e no concepto que ten sobre si mesmo, obrigándoo a resituarse nun 

mundo onde el xa non é o centro. Este proceso, ademais, condiciona a construción 
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do seu autoconcepto, que se vai ir formando en gran medida a partir das 

valoracións que os demais fagan del, tanto sobre as súas capacidades como o seu 

comportamento. 

 

   Competencia cultural e artística. Axudará as nenas e os nenos a desenvolver 

todas as súas capacidades expresivas, valorando a súa propia creatividade e a dos 

demais, gozando con elas e desenvolvendo valores de esforzo persoal e solidario. 
 

 

   Competencia para aprender a aprender. En Educación Infantil está marcado 

pola globalidade da etapa e atópase estreitamente relacionado co progreso do resto 

das competencias básicas, abranguendo o desenvolvemento das habilidades 

necesarias para desenvolverse con soltura, de xeito progresivamente máis 

autónomo, no manexo dos distintos recursos e ferramentas para aprender a pensar, 

a sentir, a convivir, a comprender o mundo en que viven e a desenvolverse nel de 

forma axeitada, aplicando os coñecementos adquiridos e as habilidades, destrezas e 

actitudes desenvolvidas, non só para resolver os problemas e outras situacións que, 

de forma natural, se lle poidan ir presentando, senón, ademais, para realizar e 

integrar novas aprendizaxes. 
 

 

Autonomía e iniciativa persoal. A nena e o neno do segundo ciclo de 

Educación Infantil, a medida que coñecen e controlan o seu propio corpo, 

móstranse progresivamente máis seguros da  súa propia eficacia no manexo de 

diferentes útiles; da súa capacidade para realizar e concluir eles sós as rutinas 

persoais de alimentación, vestido, aseo e descanso; e de se enfrontar a novas 

situacións e actividades con iniciativa, asumindo os riscos que se senten 

capaces de controlar. 
 

 

OBXECTIVOS  
 

 

• Describir diversas situacións espaciais e as accións que podemos realizar 

sobre elas, atendendo ó proceso e ós resultados obtidos. 

 

• Observa-los cambios que se producen no medio natural coa chegada das diferentes 

estacións, constatando a influencia do tempo atmosférico na forma de organizaren 

a vida as persoas, e observando e manipulando os diversos obxectos relacionados 

co vestido propios de cada estación. 

 

• Valorar, respectar e coida-lo medio natural, intervindo na medida das súas 

posibilidades. 

 

• Orientarse autonomamente no ámbito escolar e coñece-la organización do 

colexio, establecendo relacións máis amplas coas persoas que nel están, 

respectando e valorando o traballo que realizan e as normas de comportamento e 

organización da súa clase. 
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• Acepta-la propia situación familiar, desenvolvendo actitudes de afecto e 

respecto cara ós membros da súa familia, valorando e asimilando as súas normas 

de convivencia. 

 

• Coñece-las características da súa vivenda, os seus espazos e funcións, 

diferenciando os diversos materiais que se empregan para construír unha casa. 

 

• Coñecer e valora-las profesións relacionadas co colexio, coa construción, co 

lecer e co coidado do medio natural e preguntar, interpretar e opinar sobre 

elas. 

 

• Coñece-las relacións de interdependencia, equilibrio e utilidade que existen entre 

os seres vivos, valorando a importancia que teñen para a vida e a conservación do 

medio. 

 

• Identifica-las características morfolóxicas e funcionais dalgúns animais próximos 

ó seu medio e doutros medios afastados, establecendo relacións entre as 

características do medio físico e as diferentes formas de vida. 

 

• Iniciarse no uso dalgúns instrumentos tecnolóxicos: ordenador, televisión, DVD, 

reprodutores musicais, videoxogos… 

 

• Observar e explora-lo seu medio inmediato: a rúa, o barrio, os elementos 

presentes nel, e amosar interese e curiosidade cara ós seus acontecementos 

relevantes preguntando e opinando sobre eles co fin de desenvolve-la súa 

espontaneidade e orixinalidade. 

 

• Coñecer algunhas das formas máis habituais da organización humana: os 

medios de transporte e os medios de comunicación e información, 

valorándoos positivamente. 

 

• Fomentar nos nenos e nenas a actitude de comparti-los seus xoguetes e xogos, 

e a aceptación das normas implícitas, desenvolvendo hábitos de convivencia e 

amizade, e 

rexeitamento polos xogos 

violentos. 

 

• Achegarse a diferentes culturas, valorando e apreciando a pluralidade cultural, 

coñecendo diferentes formas de vida, distintos costumes, tradicións, festas, 

linguas… 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
 

 

 

 

– Fenómenos atmosféricos, plantas características, froitos, vestidos… relacionados co 

clima. 

 

– Animais de diferentes hábitats e de diversos medios. Características 

morfolóxicas e funcionais. 

 

– Desenvolvemento da vida das plantas. 

 

– O papel das persoas na conservación do medio. 

 

– A contaminación. 

 

– Propiedades dos obxectos: recto-curvo-lineal, lixeiro-pesado, suave-áspero, 

simetría, brando-duro, liso-rugoso, frío-quente, doce-salgado, rápido-lento. 

 

– A clase e o colexio: espazos, obxectos e normas de comportamento. 

 

– Familia: membros, parentesco, situación familiar e normas de convivencia. 

– A casa: características internas e externas, espazos, obxectos. Tipos de vivenda. 

 

– O seu enderezo e teléfono. 

 

– Normas de seguridade viaria. 

 

– Elementos do medio e da paisaxe urbana. 

 

– Lugares, obxectos e accións relacionados co consumo, a diversión e o lecer. 

 

– Profesións: relacionadas co colexio (profesor/a, director/a, limpador/a, 

xardineiro/a), co medio (carteiro/a, garda, vendedor/a, varredor/a), cos medios de 

transporte (piloto, condutor/a, azafato/a, capitán/á de barco), coa diversión e o 

lecer, e cos medios de comunicación (actor/actriz, presentador/a). 

 

– Medios de transporte públicos e privados. 

 

– Algúns medios de comunicación e información. 

 

– Algúns instrumentos tecnolóxicos: ordenador, televisión, DVD, reprodutores 

musicais, 

videoxogos… 

 

– Festas e celebracións do ano. 

 

– Identificación do coidado que necesitan animais e plantas. 

 

– Recoñecemento das características dalgúns animais e do medio no que viven. 
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– Observación directa de plantas. 

 

– Contribución ó mantemento de ambientes limpos, saudables e non contaminados. 

 

– Discriminación de comportamentos adecuados e inadecuados nos diferentes 

contextos. 

 

– Recoñecemento de si mesmo/a como membro da súa familia. Identificación do lugar 

que ocupa nela. 

 

– Descrición de datos relacionados coa súa propia familia. 

 

– Adaptación ós hábitos horarios establecidos na casa. 

 

– Identificación de sensacións asociadas ás calidades dalgúns obxectos. 

 

– Discriminación e rexeitamento de xogos e xoguetes que impliquen violencia ou 

perigo. 

 

– Orientación autónoma na clase e nos espazos do colexio, asociándoos coa actividade 

que desenvolve neles. 

 

– Participación na elaboración das normas e pautas de comportamento na clase e na 

casa. 

 

– Utilización adecuada dos obxectos e espazos da casa. 

– Coñecemento e valoración das diferentes profesións. 

 

– Observación do medio urbano descubrindo os seus elementos e características. 

 

– Observación de diversos servizos relacionados co consumo, o lecer e a diversión. 

 

– Discriminación de comportamentos adecuados e inadecuados na utilización dos 

medios de transporte. 

 

– Atención ós acontecementos tratados nos medios de comunicación. 

 

– Interese por aprecia-los cambios que se producen no medio relacionados co clima. 

 

– Pracer por coñecer animais de medios afastados e outros hábitats. 

 

– Desexos de contribuír á conservación do medio natural. 

 

– Gusto por desenvolverse con autonomía na súa casa e no colexio. 

 

– Actitude de colaboración e axuda coas súas compañeiras e compañeiros e cos 

adultos. 

 

– Desexos de coñecer diferentes tipos de vivenda. 
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– Asimilación das normas de seguridade viaria. 

 

– Valoración e respecto ás diferentes profesións. 

 

– Gozo co coñecemento dos medios de comunicación e información. 

 

– Comportamento axeitado nos diferentes medios de transporte. 

 

 

ACTIVIDADES 
 

As actividades  desta programación organízanse en torno a  cinco grandes grupos, que 

responden a unha necesidade de organización pero que non implican unha clasificación ríxida 

que impida a adaptación a cada momento según vaia desenvolvéndose a P.D. 

• Actividades de motivación e avaliación inicial: diseñadas  para coñecer as 

experiencias e coñecementos previos dos/as nenos/as. Tamén se pretende motivar 

aos nenos/as introducíndolles o tema dunha forma lúdica. 

• Actividades de aprendizaxe: as que se fan para conseguir os obxectivos que 

pretendemos comezando a traballar nos diferentes contidos relacionados co tema. 

• Actividades de relaxación e respiración: diseñadas para levalas a cabo despois de 

actividades que implican moito movimento. 

• Actividades de ampliación e reforzo: tanto para aqueles alumnos/as que rematan 

antes que outros nenos/as as actividades ou para aqueles outros que necesitan máis 

actividades que o resto para conseguir os obxectivos propostos. 

• Actividades de avaluación final: para saber se acadaron ou non os obxectivos 

propostos. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Esta programación terá unha duración dun curso escolar tendo en conta a orde do calendario 

escolar para o curso 2015-2016. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

• Discrimina-las funcións dos sentidos do gusto, do tacto e do olfacto. 

 

• Contribuír no mantemento da orde e limpeza da clase e do colexio. 

 

• Desenvolver hábitos de alimentación, saúde, hixiene e coidado persoal adecuados. 
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• Coñece-los cambios que se producen no medio relacionados co clima. 

 

• Desenvolver actitudes de coidado e respecto cara ó medio natural. 

 

• Afianza-la súa autonomía no ámbito escolar e familiar. 

 

• Valorar tódalas profesións do seu medio próximo. 

 

• Coñece-las características morfolóxicas e funcionais de animais e plantas de 

medios afastados. 

 

• Coñecer algúns sinais de identidade doutras culturas presentes no seu medio. 

 

• Asimilar e aplica-las normas de seguridade viaria. 

 

• Comportarse axeitadamente nos lugares destinados á diversión e ó lecer. 

 

• Coñecer algúns medios de comunicación e información. 

 

• Utiliza-la biblioteca con respecto e coidado. 

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

- Avaliación Inicial: 

   * Recoller información sobre a situación da que parte cada neno e cada nena ó chegar 

á escola. 

   * Averiguar qué coñecementos previos teñen sobre os contidos que se van traballar en 

cada nova proposta didáctica. 

 

- Avaliación Continua: 

    * Observar directa e sistemáticamente o proceso de aprendizaxe en cada alumno e 

alumna. 

 

- Avaliación Trimestral: 

    * Realizar unha síntesis ou avaliación final de cada trimestre. 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

- Para a avaliación inicial: 

   * Entrevista ou recollida de datos individual de cada familia. 

   * Distintas actividades amenas e motivadoras que nos permitan observar o interés que 

cada nova proposta didáctica  desperta en cada neno e en cada nena. 

 

- Para a avaliación continua: 

   * Observación directa e sistémática. 

   * Actividades concretas e específicas de cada unidade didáctica. 
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- Para a avaliación trimestral: 

   * Rexistros de avaliación por áreas. 

 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA, CONSIDERANDO AS COMPETENCIAS 

BÁSICAS COMO ELEMENTO ORGANIZADOR 
 

 

 

Teremos en conta  os principios metodolóxicos: consistencia evolutiva, 

aprendizaxe significativa, actividade autoestructurante, globalización, aprendizaxe 

constructiva e xogo. 

Organización espacial: a aula estará distribuída en recantos para o distinto tipo 

de traballo, permitindo a actividade de gran grupo, pequeno grupo e traballo 

individual. 

Organización temporal: ao chegar adicaremos un tempo ás rutinas   e o 

resto do horario dependerá das actividades previstas para ese día e os especialistas 

que teñan clase no noso grupo,procurando deixar as primeiras horas da mañá para 

as  actividades de maior atención e os recantos e as tardes para as actividades 

plásticas, musicais, expresión corporal, biblioteca, tics. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

 

-Materiais: material funxible variado (papel de distinto tipo, cor e tamaño, pinturas 

variadas,....), xogos didácticos,xogos simbólicos, xogos exteriores , material 

audiovisual, ordenador, material de refugallo, contos ,xogos psicomotores,..... 

-Materias humanos: mestres, pais, nais,persoal da cociña,conserxe, persoas do 

entorno... 

-Materiais ambientais: entorno e productos típicos de cada 

estación e festa 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

 

 

Partimos da idea de que o grupo clase non é homoxéneo senón que cada 

neno/a ten unhas características peculiares e un ritmo de aprendizaxe distinto, polo 

que teremos que detectar as ideas previas, experiencias, ritmos de aprendizaxe e o 

nivel do desenvolvemento real dos nenos/as. Isto realizarémolo a partir da 

avaliación inicial   de cada proxecto:¿Qué sabemos?. 

Para que as actividades se adapten ás características de todo o grupo, estas 

serán variadas e permitirán distintos modos de execución, establecéndose distintos 

niveis de complexidade e dificultade. 

O traballo individual é o momento para prestar a axuda necesaria a cada 

un, en función das súas necesidades.Pero tamén o gran grupo crea referentes comúns 

e è un estímulo para a comunicación e o intercambio. 

O tempo organizarase con flexibilidade; cada neno/a terá tempo de empezar  

e acabar o comezado, de cometer erros, de tantear e repetir. 
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A avaliación servirá para guiar e reconducir o proceso de aprendizaxe, 

determinando a axuda máis axeitada para cada alumno. 

 
 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 

      Introdución do ordenador e da pizarra dixital nas aulas de Infantil, como un 

elemento máis da clase e un apoio para o proceso de ensino-aprendizaxe, xa que reforza, 

complementa e facilita a adquisición dos obxectivos propostos. 

      A organización da aula permite ir compaxinando as diferentes maneiras de acceder 

ao ordenador: de maneira individual, por parellas ou en grupo. Individualmente reforzan 

a súa autonomía, por parellas comparten coñecementos e deben poñerse de acordo para 

alternar o uso do teclado o do rato, colectivamente na pizarra dixital podemos xogar, ler, 

mirar e comentar entre todos un tema que nos interese. 

 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE 

CONVIVENCIA 

 

   
  Dentro do Plan de convivencia do centro faremos diferentes actividades como o diálogo 

sobre as normas de convivencia a nivel de aula e centro así como participaremos en diversas 

actividades do centro vinculadas coa convivencia como o Día da Paz. 

Ademáis levaremos a cabo outras actividades vinculadas ao Plan TIC recollidas no P.E. 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Estes temas impreganrán a actividade educativa na súa totalidade e deben 

inspirar tódala actuación docente, estando integrados en tódolos proxectos que imos 

traballar. 

É unha realidade que debe ser vivida máis que un concepto a ensinar:Está 

presente e contidos como o concepto axeitado de sí mesmo, ac actitudes de 

colaboración, o diálogo como  instrumento  para  superar  conflictos  ,  o  respeto  

cara  ós  demais,  as  normas  de convivencia e a importancia de traballar nun 

ambiente relaxado. 

Traballarémolo nas asambleas, recantos, talleres, elaboración de normas de 

convivencia, recreo,... 

Traballaremos  a  aceptación  das     características  e  diferencias  de  cada  un,  

a colaboración nas tarefas domésticas, respostas afectivas sin 

discriminación...Facilitaremos a igualdade no xogo e tarefas, evitando materiais que 

difundan o sexismo e dando trato igualitario independetemente da procedencia e sexo 

do alumno. 

Traballaremos a conservación e mellora do medio e uso respoinsable dos 

recursos naturais para evitar a contaminación, deforestación,...Realizaremos 
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actividades de recollida selectiva, aforro de electricicidade e auga, e coidado de 

animais e plantas. 

Potenciaremos o uso axeitado de lambetadas e a importancia dunha 

alimentación sá. 

Desenvolveremos actitudes críticas e hábitos de responsabilidade a través da 

análise de mensaxes publicitarias, construcción de xoguetes ( especialmente na época 

de  Nadal) e o uso responsable da auga e da electricidade. 

Faremos talleres con materiais de refugallo e materias publicitarios. 

Tema importantísimo para abordar dende a infancia.Utilizaremos situacións 

prácticas da vida diaria e outras como excursións, visitas, etc, para abordar o uso 

correcto dos medios de transporte e o coñecemento de normas elementais de 

circulación. 

Poremos especial atención no recoñecemento do significado das cores do 

semáforo. 
 
 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

  Saída ao contorno en outono para observar e recoller materiais da natureza. 

  Festa do Magosto. 

  O Nadal. 

  O Día da Paz. 

  O Entroido. 

  Día do Libro 

  Día das Letras Galegas. 

  Saída ao contorno en primavera. 

  Excursión de fin de curso. 

  Saídas ao pobo aínda sen determinar 

  Visitas a actos de contacontos, representacións teatrais,...aínda sen determinar 

 

Calquera outra que xurda e se considere interesante. 
 

 

 

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

 

Realizar unha observación sumativa, formativa, reguladora e orientadora do proceso 

educativo, dende unha perspectiva máis global, para ir adecuando os métodos e os 

recursos que poñemos a disposición do alumnado ás diferentes e cambiantes 

situacións, e para comprobar progresivamente cómo e cándo os nenos e nenas van 

consolidando os logros alcanzados. 

 


