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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

A programación do proceso de ensino–aprendizaxe é unha de las tarefas máis relevantes 

da nosa labor como docentes e un instrumento fundamental que axuda e orienta ó 

mestre no desenv olvemento deste proceso con un grupo concreto de alumnos/as.  Por 

tanto, podemos definir a programación como o documento no que se recollen as 

intencións comunicativas destinadas a un grupo de alumnos/as determinados e levada a 

cabo por un mestre. 

Para a elaboración da programación debemos ter en conta unha serie de documentos, 

entre os cales destacamos a lexislación vixente:  

-  LEI ORGÁNICA  2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), modificada pola 

LEI ORGÁNICA 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

(LOMCE).  

- REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as 

ensinanzas mínimas do segundo ciclo de educación infantil.  

- Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Orde do 25 de xuño de 2009, pola que se regula a implantación, o desenvolvemento 

e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de 

Galicia.  

A necesidade de programar é evidente, xa que facilita a organización da clase, evita a 

improvisación e a rutina, permite un control continuo introducindo as melloras 

oportunas, ten en conta a realidade do alumno e do medio e consigue unha ensinanza 

máis estructurada, organizada, coherente e, por tanto, de mellor calidade. 

O CEIP Curros Enríquez  está 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 de entorno rural e da vila.  

Segundo reflicten as enquisas realizadas ás familias, a lingua empregada habitualmente 

de xeito maioritario é o galego, aínda que hai familias tanto da vila como doutras 

comunidades ou capitais de provincia que son castelán- falantes. 
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A localidade na que está situado o centro conta con diferentes recursos urbanísticos e 

naturais e está ben relacionado con outros núcleos urbanos. 

O centro conta con servizo de transporte e comedor escolar. Ademáis posúe diferentes 

instalaciones como patio cuberto, biblioteca, salón de actos, … 

 

2. CONTRIBUCIÓN DENDE AS ÁREAS AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

A área contribúe a favorece-lo desenvolvemento do sentido da iniciativa e espírito 

emprendedor, ó inicia-la aprendizaxe do coñecemento dun mesmo/a, fortalece-la súa 

autonomía para analizar, valorar e decidir dende a confianza en si mesmo/a e o respecto 

ás demais persoas e na medida en que se inicia a aplicación de valores e actitudes 

persoais.  

Esta área contribúe ó desenvolvemento da competencia social e cívica mediante a 

adquisición de habilidades como coñecerse e valorarse, saber expresa-las propias ideas 

en distintos contextos e escoita-las alleas respectando o seu punto de vista aínda que 

sexa diferente do propio. 

Respecto a aprender a aprender, esta área inclúe aprendizaxes que axudan a ir 

tomando conciencia das propias capacidades e limitacións mediante o coñecemento do 

que poden facer por si mesmos/as e do que poden facer coa axuda doutras persoas ou 

recursos, mediante a adquisición dun sentimento de competencia persoal que favoreza a 

motivación, a confianza e o desexo de aprender.  

Dende esta área desenvólvense capacidades referidas á competencia matemática e 

ciencia e tecnoloxía. Cando nesta área se abranguen contidos relacionados co espazo e 

os obxectos e a relación do neno e da nena con eles, lévase a cabo unha interpretación e 

representación da realidade .  

Contribúese a inicia-lo desenvolvemento da competencia  lingüística a través da 

expresión de ideas, sentimentos, emocións, pensamentos e vivencias e mediante o 

diálogo para a resolución de conflitos e a estruturación do coñecemento de si mesmo/a.  
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Cando os nenos e as nenas traballan co adulto na procura, selección, tratamento e 

utilización da información a través das novas tecnoloxías da información e da 

comunicación, foméntase a autonomía persoal e iníciase o desenvolvemento da 

competencia dixital.  

A área contribúe á adquisición da conciencia e expresións culturais ó abranguer 

contidos relacionados coa utilización dos sentidos na exploración da realidade cultural 

exterior.  

 

3. OBXECTIVOS (temporalizados por avaliacións)  

1ª Avaliación  

1.-Desenvolver e afianzar o esquema corporal, recoñecendo as principais partes do 

corpo. 

2.-Identificar as diferenzas sexuais e de identidade a partir do propio corpo (cor de 

pelo,ollos, altura,…) 

3.-Exercitar a coordinación dinámica xeral,explorando as posibilidades motrices do 

propio corpo. 

4.-Potenciar a tonicidade. 

5.-Adquirir costumes de hixiene e orde en relación co benestar persoal. 

6.-Identificar distintas actividades da vida cotiá: xogo, comida e descanso. 

7.-Respectar e aceptar as normas de comportamento establecidas na dinámica da clase e 

en pequenos xogos. 

8.-Desenvolver hábitos elementais de atención, constancia e esforzo na propia 

actividade. 

9.-Potenciar a fomación dunha imaxe positiva de sí mesmo. 10.-Iniciarse en poñerse e 

quitarse a roupa. 
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2ª Avaliación 

 1.-Afianzar o esquema corporal. 

 2.-Desenvolver a percepción sensorial.  

3.-Desenvolver o equilibrio dinámico. 

4.-Potenciar a precisión da motricidade fina. 

5.-Percibir un ritmo e adecuar os movementos do corpo a ese ritmo.  

6.-Recoñecer e controlar as necesidades básicas do propio corpo (alimentación, 

vestimenta).  

7.-Identificar e clasificar alimentos segundo as súas características(bebibles, 

comestibles). 8.-Desenvolver hábitos elementais de atención, constancia e esforzo na 

propia actividade. 9.-Amosar interés por participar nas actividades colectivas.  

10.-Respectar a vez no xogo. 

 

3ª Avaliación 

1.-Afianzar o esquema corporal (partes da cara e do tórax). 

2.-Desenvolver a observación e a atención a través dos distintos sentidos. 

3.-Afianzar a imitación de movementos e desprazamentos.  

4.-Afianzar a coordinación óculo – manual. 

5.-Potenciar a confianza na propias posibilidades motrices.  

6.-Percibir a calor e a necesidade de refrescarse,entre outras necesidades básicas (fame, 

cansazo,..)  

7.-Desenvolver os hábitos elementais de atención, constancia e esforzo na propia 

actividade.  

8.-Respectar as normas elementais de relación e convivencia(turnos de participar, 

escoitar e tratar con respecto aos compañeiros,non facer dano,recoller,ton adecuado de 

voz).  
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9.- Respectar e aceptar as normas de xogo.  

10.-Participar activamente nas actividades e xogos colectivos.  

11.-Promover actitudes de responsabilidade no coidado dos animais. 

12.-Valorar a limpeza e coidado do contorno en relación co benestar persoal.  

13.-Promover a autonomía en poñerse e quitarse a roupa. 

 

4. CONTIDOS (temporalizados por avaliacións)  

1ª Avaliación 

  

O corpo.  

Partes do corpo.  

Diferenzas sexuais entre homes e mulleres.  

Diferenzas e semellanzas no corpo: cor pelo, ollos,altura,tamaño mans…  

Movementos de coordinación dinámica xeral.  

Grafomotricidade: trazo vertical, oblicuo e horizontal.  

Hixiene e limpeza en relación co benestar persoal.  

As distintas actividades da vida cotiá: xogo,comida e descanso.  

Normas elementais de relación e convivencia.  

Atención e escoita nas actividades colectivas e explicativas  

Constancia e esforzo polo traballo ben feito.  

A imaxe positiva de si mesmo/a.  

Hábitos de autonomía en relación coas prendas de vestir.  

Desenvolvemento do esquema corporal.  
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Identificación e observación do propio corpo e dos demais, percibindo as diferenzas 

sexuais.  

Control do corpo nos desprazamentos e exploración das súas posibilidades motrices .  

Coordinación e control das habilidades manipulativas de carácter fino.  

Adquisición de costumes de hixiene e orde en relación co benestar persoal.  

Adecuación do seu comportamento ás distintas actividades da vida cotiá.  

Adaptación ao contorno escolar e as regras da aula.  

Iniciación nas rutinas ao comezo do día na aula.  

Realización das fichas e outras actividades sen levantarse e facéndoo o mellor posible.  

Formación dunha autoimaxe positiva.  

 

Confianza nas propias posibilidades de acción.  

Aceptación das diferenzas sexuais.  

Gusto polo movemento.  

Valoración das posibilidades que se adquiren coa mellora na precisión dos movementos.  

Valoración da hixiene do corpo como necesaria para manter unha boa saúde.  

Gusto pola autonomía nas diferentes actividades da vida cotiá.  

Respecto pola vez no xogo.  

Aceptación das normas de comportamento establecidas.  

Atención, constancia e esforzo no traballo para acadar un resultado positivo e superar as 

dificultades.  

Valoración axustada e positiva da propia identidade.  

Interese pola autonomía no vestir.  
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2ª Avaliación  

 

Esquema corporal:brazos ,mans, dedos, pernas, pés, cara...  

Os sentidos e as súas funcións.  

Posturas do corpo e movementos no espazo.  

Grafomotricidades: trazo de liñas curvas e semicírculos.  

Movementos do corpo seguindo un ritmo.  

Necesidades básicas do corpo: a alimentación, a roupa...  

Alimentos: clases.  

Constancia e esforzo polo traballo ben feito.  

Actividades colectivas.  

Regras de xogo.  

 

Desenvolvemento do esquema corporal.  

Utilización dos sentidos para a exploración de obxectos e alimentos.  

Desenvolvemento de habilidades motrices: o equilibrio dinámico.  

Desenvolvemento da precisión na motricidade fina.  

 

Precisión na coloración de rexións.  

Percepción do ritmo e adecuación dos movementos do corpo a el.  

Identificación do uso da roupa en función do tempo, e da necesidade de alimentarnos 

para vivir.  

Clasificación de alimentos segundo sexan comestibles ou bebibles.  

Atención visual durante as actividades.  

Participación nas actividades colectivas.  
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Realización de xogos respectando a quenda.  

Interese por expresarse co propio corpo.  

Actitude positiva cara á utilización dos sentidos.  

Confianza nas propias posibilidades de acción.  

Valoración das posibilidades que se adquiren coa mellora na precisión dos movementos.  

Gusto polo exercicio físico acompañado de ritmo.  

Valoración da necesidade de abrigarse no inverno para manter a saúde.  

Interese polo coñecemento dos distintos alimentos.  

Esforzo por superar as dificultades.  

Gusto polas actividades colectivas.  

Respecto pola vez nos xogos.  

 

3ª Avaliación 

  

Esquema corporal: partes da cara e tórax.  

A observación a través dos sentidos.  

Posturas do corpo e movementos no espazo.  

Grafomotricidade: trazos ondulados.  

Posibilidades expresivas do propio corpo para expresar e comunicar sentimentos, 

emocións e necesidades.  

O calor.  

Constancia e esforzo polo traballo ben feito.  
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Normas elementais de relación e convivencia: quendas para participar, escoita cando 

falan os demais, respecto aos compañeiros, non agresións,ton adecuado de voz, non 

facer dano.  

Normas nos xogos.  

Xogos e actividades colectivas.  

O coidado dos animais.  

A responsabilidade no coidado de animais.  

O coidado do contorno e o benestar persoal.  

A roupa.  

Recoñecemento das partes da cara e do tórax.  

Estimulación dos sentidos a partir da exploración de flores e plantas  

Imitación de movementos e desprazamentos:camiñar, correr, saltar,…e xestos.  

Coordinación óculo - manual na realización de trazos ondulados e semicirculares.  

Exploración das posibilidades e limitacións motrices do propio corpo, nas situacións 

lúdicas e na vida cotiá e coordinación e control corporal nesas actividades.  

Protección da calor.  

Realización de actividades con constancia e mantendo a atención na súa explicación.  

 

Respecto das normas de xogo.  

Desenvolvemento das normas dos xogos.  

Desenvolvemento do xogo colectivo en pequeno grupo.  

Responsabilidade no coidado de animais.  

Colaboración e contribución ao mantemento da limpeza do contorno no que se 

desenvolven as actividades cotiás.  

Realización autónoma do acto de vestirse e espirse.  



10 

 

Valoración da importancia dalgunhas partes do corpo.  

Gusto pola exploración sensorial.  

Actitude positiva con movemento e desprazamento realizado.  

Interese pola mellora do trazo.  

Confianza nas propias posibilidades motrices.  

Necesidade de refrescarse e protexerse ante a calor.  

Esforzo por superar as dificultades.  

 

Valoración da importancia das normas de convivencia.  

Respecto e aceptación das normas de xogo.  

Participación activa nas tarefas colectivas.  

Actitude positiva cara o coidado dos animais.  

Limpeza e coidado do contorno en relación co benestar persoal.  

Gusto por vestirse e espirse autonomamente. 

 

5. 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. 

1. 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. 

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

pretendemos comezando a traballar nos diferentes contidos relacionados co 

tema. 

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

de actividades que implican moito movimento. 
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4. 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. 

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

propostos. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN. 

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

calendario escolar para o curso 2015-2016. 

 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (temporalizados por avaliacións)  

1ª Avaliación 

  

Recoñece as principais partes do corpo.  

Identifica as diferenzas sexuais e corporais.  

Móvese con facilidade polo espazo.  

Realiza trazos verticais e oblicuos.  

É autónomo no lavado de mans e no uso dos baños.  

Adáptase aos tempos de xogo, comida e descanso.  

Respecta as normas básicas da clase.  

Realiza os seus traballos con atención e coidado.  

 

2ª Avaliación 

  

Describe calidades dos obxectos utilizando distintos sentidos.  

Mantén o equilibrio nos desprazamentos por espazos limitados.  
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Realiza trazos horizontais e liñas curvas.  

Móvese seguindo un ritmo marcado.  

Coñece as necesidades básicas do corpo.  

Mostra unha actitude positiva cara ao traballo individual.  

Clasifica alimentos en comestibles e bebibles.  

 

Participa nas actividades colectivas. 

Respecta a quenda no xogo.  

 

 

3ª Avaliación  

 

Identifica as partes da cara e do tórax.  

Identifica o sentido que debe utilizar para percibir un obxecto, sensación, sabor,…  

Imita movementos e desprazamentos de animais, medios de transporte,…  

Realiza trazos semicirculares.  

Móvese con soltura en itinerarios de psicomotricidade grosa.  

Coñece as normas de protección para o sol e a calor.  

Participa nos xogos colectivos respectando as normas.  

Colabora no coidado do contorno.  

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 

 

O corpo: cabeza, brazos, pernas, mans e pés.  

Movementos de coordinación dinámica xeral: andar, gatear, saltar.  

Grafomotricidade: trazo libre collendo ben a pintura.  
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Hixiene corporal: lavar as mans, ir ao baño.  

Normas de relación: non agresións, escoita cando falan os demais.  

Coidado do contorno: recollida do lixo.  

Saúdo e despedida.  

 

8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA (considerando as competencias básicas como 

elemento organizador). 

 

As propostas metodolóxicas na actualidade non nos proporcionan receitas sobre como 

ensinar, senon que, partindo do grupo de nenos/as que temos na aula, do seu contexto, 

dos recursos e do espazo entre outros aspectos, analizaremos a situación e 

desenvolveremos un proceso de ensino-aprendizaxe adecuado e enriquecedor para cada 

alumno/a, con fins lúdicos, educativos, de socialización e integración progresiva no 

ambiente escolar do colexio.  

Tamén deberemos ter en conta os principios metodolóxicos vixentes como son:  

- Partir do que o neno/a xa sabe: dado que lle será máis fácil e lle custará menos traballo 

relacionar o que xa sabe coas novas aprendizaxes. 

 - Adaptación ás características intelectuais e afectivas do neno/a nesta idade,creando un 

clima de tranquilidade na aula.  

- Aprendizaxe constructiva : o neno/a debe ser un membro activo da súa aprendizaxe, e 

nós como mestres organizaremos situacións didácticas que favorezan esta aprendizaxe, 

con distintas formas de agrupamentos ( gran grupo, pequeno grupo, o neno só) e 

actividades moi variadas e de diferente tipo: por descubrimento, por experimentación, 

imitación,..) 

 - Fomento de actitudes cooperativas e creativas do neno/a e de respecto ós demais. 

 - Desenvolvemento da autonomía intelectual e afectiva. 

 - Aprendizaxe funcional.  

- Principio de globalización.  

- Actividades motivadoras.  

A metodoloxía baseada na observación, exploración e experimentación, na que o noso 

papel sexa o de apoiar, orientar e guiar ao neno/a na súa aprendizaxe e garantir un 
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ambiente de confianza, liberdade , afecto e comunicación onde o neno/a sinta a 

necesidade de expresarse, o que suporá unha escola inclusiva. 

 - O xogo como actividade fundamental.  

-Unha fluída relación escola - familia e traballo en equipo co resto do profesorado. 

 O tempo distribuirase, na medida do posible, de forma que se realicen as actividades 

que requiran máis atención durante a mañá. 

 O espazo da aula distribuirase de forma adecuada ás necesidades do alumno/a desta 

idade, deixando un espazo amplo para actividades de gran grupo como asembleas, 

contos,..e o resto acomodado a diferentes recantos: de xogos lóxico - matemáticos, de 

construcións, de xogo simbólico, de plástica, de contos... Haberá recantos fixos ao 

longo do curso pero tamén outros en función da unidade didáctica.  

Tamén contaremos cunha aula de psicomotricidade. 
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9. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A valoración das actitudes irá reflectida no boletín do alumno e no caderno do profesor, 

baseándose na observación directa. A valoración dos conceptos e procedementos tamén 

irá reflectida nos mesmos documentos e basearase nos criterios de avaliación 

establecidos na programación. 

 A avaliación será global, continua e formativa. 

 A observación directa e sistemática será a técnica principal do proceso de avaliación. 

 Avaliarase o proceso de ensinanza, a nosa propia práctica docente e o desenvolvemento 

das capacidades infantís, se a organización da aula foi a adecuada, o respecto ós ritmos 

e ás necesidades dos nenos/as e se os materiais empregados foron educativos, 

motivadores, suficientes, adecuados... 

 Faremos unha avaliación inicial, unha avaliación continua e unha avaliación final.  

 

10. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

A avaliación dos nenos e nenas en educación infantil terá, como principal obxectivo, 

ofrecer información de cómo se está desenvolvendo o proceso educativo para unha 

intervención máis axeitada cara a mellora. Para iso, a avaliación debe explicar e 

describir os progresos que os nenos e nenas realizan e as dificultades coas que se 

encontran, así como as estratexias e recursos que se poñen en xogo en dito proceso. Isto 

permitirá o axuste progresivo da axuda pedagógica ás súas características e necesidades 

particulares por parte dos profesionais da educación. 

De maneira concreta empregaremos os seguintes procedementos e instrumentos de 

avaliación: 

 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Observación  - Diario 

- Anecdotario 

- Boletín informativo trimestral de 

información ás familias. 
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- Rexistro de cumplimento das 

normas da clase ( formar fila, 

deixar a mochila no percheiro, 

respetar a quenda de fala, …) 

- Ficha persoal do alumno/a 

 

Traballos de clase - Traballos dos nenos e nenas 

(fichas, creación de produccións 

plásticas, elaboración de muráis, 

participación en obras teatrais....) 

- Diálogos e conversas na asamblea. 

- Gravacións 

 

Entrevistas coas familias - Cuestionarios  

- Rexistros 

 

 

 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

O material específico para cada alumno son libros de fichas. 

A maiores deste material específico do alumno e da aula , empregaremos todo tipo de 

material non funxible, propio para estas idades: quebracabezas, contos, bloques lóxicos, 

materiais para clasificar, ensartables, xogos simbólicos (casiña, monecas,…), aros, 

pelotas, cordas, marionetas, pezas de construción, teas, colchonetas, tarxetas de 

números, cores, formas, nocións temporais e espaciais,tesoiras, punzóns, ….  

Como material funxible empregaremos: pinturas, papeis de diversas cores e texturas, 

plastilina, pintura de dedos, ceras finas e grosas, rotuladores grosos, adhesivos,… 

 A maiores do material da aula, tamén empregaremos material doutras dependencias do 

centro, como os contos e libros da biblioteca do centro,os ordenadores da sala de 

informática, o material do ximnasio e da aula de psicomotricidade, o vídeo , o proxector 

de diapositivas,material de desfeito, elementos que ofrece a natureza, saídas ao 

exterior... 
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12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

Dentro do Plan Tic do centro faremos diferentes actividades relacionadas co emprego da 

Pizarra Dixital e o uso do ordenador. Así mesmo tamén acudiremos puntualamente a 

aula de informática do centro.  

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

 

13. 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. 

 

14. EDUCACIÓN EN VALORES. 

 Dialoguemos e respectémo-los demais. 

 Todos somos iguais. 

 Protexámo-lo medio. 

 Consumamos responsablemente. 

 Vaiamos seguros. 

 Sexamos bos cidadáns. 

 Coidemos a nosa saúde. 
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15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

Saídas ao contorno (1º trimestre). -Festa do Magosto (1º trimestre). 

Samaín. 

 Función de Nadal (1º trimestre).  

Día da Paz (2º trimestre). 

Entroido (2º trimestre).  

Saídas ao contorno (3º trimestre). 

Día do libro (3º trimestre).  

Día das Letras Galegas(3º trimestre). 

Excursión de fin de curso (3º trimestre)  

Calquera outra que xurda ao longo do curso e se considere interesante…. 

 

16. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 Dado que cada neno/a ten as súas peculiares características e o seus ritmos de 

aprendizaxe son distintos, levaremos a cabo actividades que reforcen as aprendizaxes de 

uns e actividades que amplíen as de outros.  

Estas actividades de reforzo e ampliación realizaranse en todo momento respectando a 

evolución individual de cada neno/a e o seu ritmo de traballo,dado que son moi 

subxectivas en cada caso. 

Considérase que hai moitos momentos propicios para reforzar a diversidade, como nas 

asembleas ao comezo e final da clase, nas conversas de pequeno e gran grupo, nos 

momentos de conversación particular ,partindo do núcleo globalizador e apoiándonos en 

láminas, debuxos, …nomeando obxectos, características,..,nos xogos de autonomía 

persoal e expresión corporal, axudando con apoios ós nenos/as que máis lle custan,…… 

En xeral, durante todo o desenvolvemento da actividade escolar, reforzaremos ao 

alumnafo tendo unha actitude alegre e estimulante que anime a todos a participar co 

maior rendemento posible de tódalas súas facultades. 
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17. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 

Esta Programación Didáctica é un documento aberto, susceptible de melloras e/ou 

modificacións que poidan considerarse oportunas, de maneira que sexa unha guía eficaz 

do proceso de ensinanza- aprendizaxe do noso Centro. 

Ao comezo de curso, o Equipo de Ciclo, reunirase para facer unha revisión da 

Programación Didáctica, desta forma contribuiremos a ter actualizado devandito 

documento e á vez serviranos para reflexionar sobre a nosa práctica educativa e as 

distintas situacións que se nos presentan, como son: estimular a aprendizaxe, atender á 

diversidade, organización do alumnado, axudar ao alumnado no seu desenvolvemento 

persoal, regular comportamentos persoais e sociisl, avaliar a  promoción do alumnado, 

distribuír tempos e espazos, os recursos utilizados, utilizar medios técnicos, etc.  

As unidades didácticas estarán suxeitas a revisión e modificación durante todo o curso. 

 


