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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 
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   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 

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. 
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OBXECTIVOS  

 

 

• Emprega-la linguaxe oral de forma cada vez máis correcta, expresando ideas, 

sentimentos e desexos en conversacións colectivas, adaptándose ás distintas 

situacións de comunicación e respectando as normas que rexen o intercambio 

lingüístico. 

 

• Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral e a través 

doutras linguaxes, elixindo a que mellor se axuste á intención e á situación. 

 

• Progresar na expresión oral introducindo nas súas producións variacións 

morfolóxicas, utilizando as palabras do vocabulario e construíndo frases cunha 

estruturación correcta. 

 

• Progresar na linguaxe oral producindo sons, sílabas e palabras con soltura, para 

así poder acomete-la linguaxe escrita con éxito. 

 

• Valora-la linguaxe escrita como medio de información e comunicación, 

descubrindo e identificando os seus instrumentos e elementos básicos. 

 

• Ler, interpretar, ordenar e producir imaxes seguindo unha secuencia temporal, 

adestrándose así para a lectura, cunha actitude de interese e gozo. 

 

• Achegarse á literatura infantil comprendendo, reproducindo e recreando textos 

sinxelos de contos clásicos e de poemas literarios, amosando actitudes de 

valoración, gozo e interese cara a eles. 

 

• Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura valorándoas como 

instrumentos de comunicación, información e gozo. 

 

• Utiliza-la biblioteca con respecto e coidado, valorándoa como recurso 

informativo de entretemento e gozo. 
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• Iniciarse no coñecemento e uso dalgunhas palabras básicas en lingua 

estranxeira relacionadas coas rutinas da vida cotiá e coas actividades que se 

realizan dentro da aula. 

 

• Comprende-las intencións e mensaxes doutros nenos, nenas e adultos, 

adoptando unha actitude positiva cara á lingua, tanto propia como estranxeira. 

•Utiliza-las posibilidades da expresión plástica, musical e corporal para representar 

obxectos, situacións, ideas… ampliando as súas posibilidades comunicativas e 

desenvolvendo a creatividade. 

 

• Comprende-las mensaxes audiovisuais emitidas por algúns instrumentos 

tecnolóxicos (ordenador, televisión, DVD, reprodutores musicais, 

videoxogos…), e entende-la importancia e a necesidade de utilizalos 

moderadamente. 

 

• Manifestar interese cara ás audicións de sons producidos por obxectos, 

instrumentos ou a voz, identificando algunhas calidades. 

 

• Mellorar no control da respiración nas actividades de movemento e relaxación. 

 

• Representar obxectos, situacións e persoas a través das distintas técnicas da 

expresión plástica. 

 

• Respecta-las creacións artísticas das súas compañeiras e compañeiros e do medio 

cultural ó que pertencen. 

 

• Recoñecer e identifica-los sons do propio corpo e os do medio. 

 

• Identifica-las cores primarias e a gama de cores secundarias. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 

 

– Contos das unidades. 

 

– Vocabulario relativo ás unidades. 

 

– A linguaxe oral como medio de comunicación e expresión de distintos 

contidos e intencións. 

 

– Situacións de comunicación oral. 

 

– Textos de tradición oral: contos, poesías, refráns, cancións, adiviñas, trabalinguas… 

 

– Normas que rexen o intercambio lingüístico. 

 

– Formas socialmente establecidas para solicitar, agradecer e despedirse. 

 

– A linguaxe escrita como medio de comunicación. 

 

– Instrumentos que serven de vehículo á lingua escrita: imaxes, etiquetas, carteis, 

libros, 

revistas… 

 

– O xénero e o número. 

 

– Aquelas palabras e expresións dunha lingua estranxeira que, estando relacionadas 

cos contidos da unidade, se poidan introducir. 

 

– Materiais e técnicas da expresión plástica. 

 

– Control do corpo, actividade, movemento e respiración. 

 

– Posibilidades expresivas do corpo. 
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– Os sons do corpo e do medio. 

 

– Cores primarias e gama de cores secundarias. 

 

– Contrastes claro-escuro nas diferentes cores. 

 

– O son dos instrumentos musicais. 

 

– Relaxación e equilibrio. 

–Calidades do son. 

 

– Cancións infantís. 

 

– Achegamento ós textos da súa tradición cultural, comprendéndoos e reproducíndoos. 

 

– Recitado de poesías, descubrindo o ritmo, a rima e a mensaxe que transmiten. 

 

– Participación en conversacións colectivas respectando as normas que rexen o 

intercambio lingüístico. 

 

– Produción de mensaxes progresivamente máis complexas, combinando o xesto, a 

palabra, a mirada e a entoación. 

 

– Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión gráfica. 

 

– Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais 

percibindo semellanzas e diferenzas entre elas. 

 

– Utilización axustada da información que proporcionan os diferentes soportes da 

lingua 

escrita: libros, revistas, carteis… 
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– Posibilidade de utilización dalgunhas palabras básicas aprendidas en lingua 

estranxeira nas actividades que se realizan na aula. 

 

– Comprensión da idea global de textos orais en lingua estranxeira, en situacións 

habituais da aula e cando se fala de temas coñecidos e predicibles. 

 

– Uso adecuado das formas socialmente establecidas para solicitar, saudar e 

despedirse. 

 

– Atención, asimilación e reprodución de textos lidos polo profesor/a. 

 

– Utilización da biblioteca con respecto e coidado. 

 

– Valoración da biblioteca como recurso informativo, de entretemento e gozo. 

 

– Participación creativa en xogos lingüísticos para divertirse e para aprender. 

 

– Construción de frases orais afirmativas, negativas, interrogativas e 

exclamativas coas palabras do vocabulario, respectando a concordancia de 

xénero e número. 

 

– Produción de frases en futuro utilizando as variedades morfolóxicas do tempo verbal. 

 

– Comparación de imaxes establecendo semellanzas e diferenzas entre elas. 

 

– Control da direccionalidade nas actividades gráficas. 

 

– Iniciación no uso de instrumentos tecnolóxicos. 

 

– Achegamento a diferentes producións audiovisuais (películas, debuxos animados, 

videoxo

gos…). 

– Distinción progresiva entre a realidade e a representación virtual. 
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– Achegamento á interpretación de mensaxes, textos e relatos orais producidos por 

medios audiovisuais. 

 

– Uso moderado das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

– Dramatización de textos literarios. 

 

– Produción de obras plásticas, musicais e dramáticas que desenvolvan a creatividade. 

 

– Utilización dos diversos materiais e técnicas da expresión plástica para realizar 

obras que desenvolvan a súa creatividade. 

 

– Uso das posibilidades expresivas do corpo para manifestar sentimentos e emocións. 

 

– Recoñecemento das cores necesarias para obter outra cor. 

 

– Interpretación de cancións seguindo o ritmo e a melodía. 

 

– Control da respiración en actividades de movemento e relaxación. 

 

– Representación individual e colectiva de obras inventadas ou coñecidas. 

 

– Control da direccionalidade en actividades gráficas. 

 

– Identificación de sons producidos polo corpo e polo medio. 

 

– Interpretación de mensaxes corporais expresadas por outros. 

 

– Deleite coa audición de contos e poemas. 

 

– Desexos de mellora-la súa expresión oral. 

 

– Esforzo por aumentar progresivamente o seu vocabulario e producir frases 

correctamente estruturadas. 
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– Actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

 

– Interese por compartir interpretacións, sensacións e emocións provocadas polas 

producións literarias. 

 

– Gusto e gozo coas actividades plásticas. 

 

– Pracer coas actividades musicais. 

 

– Interese por coñece-los útiles e técnicas da expresión plástica. 

 

– Deleite co descubrimento das posibilidades expresivas do corpo. 

 

– Actitude de escoita nas interpretacións musicais e dramáticas. 

– Interese por coñecer e manexar instrumentos musicais. 

 

– Respecto cara ás obras plásticas dos demais. 

 

– Pracer ó experimentar coas cores. 

 

– Actitude de curiosidade polos sons do medio. 

 

 

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. 
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• 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  

 

• Coñecer algúns medios de comunicación e información. 

 

• Saber solicitar, agradecer e despedirse seguindo as pautas que establece o 

intercambio lingüístico. 

 

• Producir mensaxes máis complexas. 

 

• Expresar sentimentos, necesidades, intereses, desexos…, mediante a lingua oral e a 

través 

doutras linguaxes. 

 

• Aumentar progresivamente o seu vocabulario. 

 

• Amosar actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

 

• Memorizar pequenos textos. 
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• Amosar interese polos textos de literatura infantil: contos clásicos, poemas, 

adiviñas…, 

lidos na clase. 

 

• Utiliza-la biblioteca con respecto e coidado. 

 

• Construír frases afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas cunha 

estruturación correcta para a súa idade. 

 

• Comprender, interpretar e producir imaxes. 

 

• Amplia-lo seu vocabulario. 

 

• Iniciarse na lectoescritura. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

- Para a avaliación trimestral: 

   * Rexistros de avaliación por áreas. 

 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA, CONSIDERANDO AS COMPETENCIAS 

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. 
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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 festas. 

 

 

 

 

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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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 
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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 

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 EXTRAESCOLARES 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. 
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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. 

A avaliación servirá para guiar e reconducir o proceso de aprendizaxe, 

determinando a axuda máis axeitada para cada alumno. 

 


