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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 desenvolvemento 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.  



2 

 

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. 

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 DESDE AS ÁREAS AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Esta área contribúe ó desenvolvemento da competencia matemática e competencia 

básica en ciencia e tecnoloxía mediante a percepción do espazo físico en que se 

desenvolve a vida e a actividade humana e mediante a habilidade para interactuar co 

espazo circundante, moverse nel e resolve-los problemas en que interveñen os obxectos 

e as súas calidades. Favorécese desenvolver actitudes propias da investigación 

científica, como formular preguntas, buscar, seleccionar e interpreta-la información, 

buscar explicacións, extraer conclusións… Tamén se abranguen aspectos como o 

coñecemento e manexo dos elementos matemáticos básicos (números, medidas, 

símbolos…) e a posta en práctica de procesos de razoamento para resolver problemas en 

distintas situacións da vida cotiá.  

A competencia social e cívica desenvólvese a través da comprensión da realidade 

social en que viven o neno e a nena, sobre todo, o ámbito máis próximo familiar e 

escolar.  

Esta área inicia o desenvolvemento da competencia lingüística potenciando a 

adquisición de habilidades como saber expresa-las propias ideas en distintos contextos e 

escoitar e respectar outros puntos de vista. Ademais, favorece a práctica do diálogo e da 

negociación como formas de resolve-los conflitos. Implica dispoñer de habilidades para 

participar activamente na vida da aula como forma de iniciarse nunha participación 

cidadá posterior, ademais de construír, aceptar e practicar normas de convivencia.  
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A área contribúe á adquisición da conciencia e expresión cultural na medida en que se 

aproxima ó coñecemento das manifestacións culturais e artísticas e vanse recoñecendo 

algunhas delas como propias do patrimonio da súa comunidade.  

Esta área contribúe ó desenvolvemento da competencia dixital ó traballar na procura, 

selección, tratamento e utilización da información en distintos soportes e con diferentes 

fins. 

 En canto á competencia para aprender a aprender, a área proporciona o inicio na 

utilización de distintas estratexias de aprendizaxe, como a observación e rexistro dos 

feitos, traballo en equipo, planificación e organización das actividades, coñecemento 

dos diferentes recursos e fontes de información. Implica, tamén, a curiosidade por 

preguntar sobre o que lles rodea e a procura de diversas respostas posibles.  

Ó sentido da iniciativa e espíritu emprendedor contribúese desenvolvendo as 

habilidades para o diálogo e a cooperación, a iniciativa para presentar proxectos, a 

destreza para argumentar, a iniciación na organización de tarefas e actividades sinxelas, 

a flexibilidade para aceptar cambios e a convivencia na vida cotiá. 

 

3. OBXECTIVOS (temporalizados por avaliacións)  

 

1ª Avaliación  

1.-Identificar e discriminar membros da escola. 

 2-Recoñecer as dependencias máis usuais da escola e os espazos da propia aula, así 

como os materiais da aula.  

3.-Desenvolver o costume de saudar e despedirse ao entrar na aula. 

 4.-Recoñecer algúns obxectos relacionados coa hixiene do corpo e saber usalos 

correctamente. 

 5.-Recoñecer os cambios atmosféricos que se producen nesta época do ano e a súa 

influencia na vida das persoas e animais. 

 6.-Percibir algunhas características propias da paisaxe do outono.  

7.-Interesarse por coñecer e consumir alimentos propios da estación.  
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8.-Aceptar aos compañeiros e compañeiras sen ningún tipo de discriminación.  

9.-Coidar o contorno máis próximo e o ambiente.  

10.-Recoñecer a propia familia e as relacións de parentesco. Identificar as dependencias 

da casa. 

11.-Coñecer e participar nas festas tradicionais e costumes do contorno, identificando 

obxectos relacionados con elas: o magosto, o Nadal...  

 

2ª Avaliación  

1.-Identificar as características climatolóxicas do inverno e a súa influencia na nosa 

vida: alimentación, vestido.  

2.-Identificar algúns oficios e traballos así como as ferramentas. 

 3.- Aprender xogos e disfrutar con eles.Respectar as normas. 

 4.- Identificar algúns alimentos segundo sexan de orixe animal ou vexetal.  

5.-Coñecer e participar nas festas tradicionais e costumes do contorno,identificando 

obxectos relacionados con elas: O Entroido. 

 6.-Identificar alimentos básicos na nosa dieta e os utensilios adecuados para a 

alimentación.  

7.-Percibir e valorar os riscos de accidentes propios da cociña. 

 9.-Recoñecer e identificar a grafía do número 1,e asociala coa cantidade 

correspondente. 

10.-Reproducir seriacións de dous obxectos. 

11.-Identificar e discriminar a cor vermella e a cor azul. 

12.-Recoñecer e discriminar formas circulares. 

 

3ª Avaliación  

1.-Recoñecer a paisaxe rural valorando os seus elementos.  



5 

 

2.-Identificar animais domésticos e o seu ciclo vital.  

3.-Valorar a importancia do coidado dos animais.  

4.-Diferenciar os animais da granxa e os salvaxes.  

5.-Coñecer diferentes flores, as partes dunha planta e as súas necesidades.  

6.-Identificar e discriminar accións axeitadas para o coidado do contorno natural.  

7.-Recoñecer algunhas das vivencias do tempo.  

8.- Identificar as características climatolóxicas da primavera e do verán e a súa 

influencia na nosa vida:alimentación, vestido.  

9.-Identificar distintos medios de transporte. 

10.-Desenvolver o gusto polas actividades ao aire libre. 

11.-Identificar e discriminar a grafía dos números 2 e 3 e asociala coas cantidades que 

representan. 

12.-Recoñecer e discriminar as cores vermella, azul, amarela e verde. 

13.-Ordenar unha secuencia de imaxes. 

14.-Realizar series en función dun atributo. 

15.-Recoñecer a orde dunha secuencia de imaxes. 

16.-Identificar e discriminar as figuras e formas xeométricas: círculo,cadrado e 

triángulo. 

17.-Consolidar as seguintes nocións: enriba/debaixo, longo/curto, grande/pequeño, 

alto/baixo. 

 

4. CONTIDOS (temporalizados por avaliacións)  

 

1ª Avaliación  

Membros da escola: os mestres e os compañeiros/as.  

A propia aula.  
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Dependencias da escola: comedor, lavabo, patio ,sala de informática, biblioteca e outras 

aulas.  

Saúdo e despedida.  

Obxectos relacionados coa hixiene .  

O Outono.  

Roupa para a chuvia.  

Froitos do outono.  

Os compañeiros/as.  

Coidado do contorno.  

A familia e os seus membros.  

Festas e costumes do contorno: o magosto, o Nadal. 

Obxectos relacionados co magosto e o Nadal.  

Identificación e discriminación dos seus mestres/as e dos compañeiros/as.  

Recoñecementos dos recantos e espazos da propia aula (cos seus materiais) e das 

dependencias da Escola.  

Saúdo e despedida nos momentos adecuados do día.  

Uso correcto dos obxectos relacionados coa hixiene do corpo.  

Observación dos cambios atmosféricos que se producen nesta época do ano.  

Percepción dalgunhas características das árbores e da paisaxe no outono.  

Manipulación de froitos do outono.  

Relación cos distintos compañeiros/as en diferentes situacións e momentos.  

Uso adecuado dos elementos do contorno.  

Recoñecemento das relacións de parentesco na propia familia.  

Participación nas tradicións da festa do Magosto e do Nadal da propia localidade.  

Respecto polos compañeiros/as e o mestre/a.  



7 

 

Valoración axustada ós factores de risco de accidentes na manipulación de obxectos,  

evitando situacións perigosas.  

Respecto polas formas de cortesía: saúdo e despedida.  

Interese polo uso adecuado dos materias relacionados coa hixiene.  

Valorar a influencia dos cambios estacionais no contorno.  

Gusto polo contorno natural.  

Interese por coñecer e consumir alimentos propios do outono.  

Aceptación de compañeiros e compañeiras sen ningún tipo de discriminación.  

Coidado e valoración do contorno e dos espazos comúns: a clase, os lavabos,…  

Valoración da familia .  

Adquisición de costumes de relación.  

 

2ª Avaliación  

 

Inverno:características climatolóxicas, roupa, alimentación, contorno natural.  

Oficios e ferramentas.  

Xogos e regras.  

Festas tradicionais: o Entroido, a Semana Santa.  

Os alimentos de orixe vexetal e animal e utensilios de comida.  

Accidentes relacionados coa cociña.  

Identificación do inverno e as súas características.  

Identificación de oficios e de algunhas ferramentas.  

Iniciación en distintos xogos e regras.  

Identificación de alimentos de orixe vexetal e animal.  



8 

 

Recoñecemento das características identificativas da festa do Entroido.  

Recoñecemento do número 1. 

Realización de series atendendo a un atributo. 

Recoñecemento das nocións espacio-temporais: diante- detrás., arriba- abaixo, longo- 

curto, cerca- lonxe, grande- pequeño… 

Recoñecemento das figuras xeométricas: círculo e cadrado. 

Identificación e discriminación de alimentos e utensilios propios da alimentación.  

Valoración dos riscos de accidente propios da cociña.  

Gusto por compartir os xoguetes obxectos persoais cos demais.  

Valoración e coidado dos xoguetes.  

Interese por descubrir os cambios do contorno no inverno.  

Participación e interese nas festas tradicionais da propia localidade.  

Curiosidade por os alimentos e os utensilios empregados.  

Respecto polo uso adecuado dos obxectos da cociña.  

 

3ª Avaliación  

Os animais domésticos e salvaxes.  

Coidados dos animais.  

Oficios relacionados cos animais:o granxeiro.  

Flores e partes dunha planta e as súas necesidades.Ciclo vital dunha planta.  

Coidados do contorno natural.  

Primeiras vivencias do tempo: as vacacións.  

Características das estacións: a primavera e o verán.  

Os medios de transporte.  

Actividades ao aire libre.  
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Identificación dalgúns animais domésticos e o seu ciclo vital.  

Identificación dalgúns animais salvaxes.  

Identificación dos coidados dos animais.  

Identificación de flores e plantas do contorno.  

Observación guiada da plantación e crecemento dunha planta.  

Identificación de accións axeitadas para o coidado do contorno natural.  

Recoñecemento de accións e características propias do día e a noite, e das vacacións.  

Observación das modificacións que se producen nos elementos da paisaxe e na vida das 

 persoas polos cambios de estación.  

Recoñecemento dos distintos medios de transporte: aéreos, terrestres e marítimos.  

Identificación de actividades ao aire libre.  

Recoñecemento dos números 2 e 3. 

Coñecemento das figuras xeométricas: círculo, cadrado e triángulo. 

Capacidade para facer series atendendo a un atributo. 

Interese por coñecer as características propias dos animais domésticos.  

Coidado e valoración dos animais domésticos.  

Valorar a importancia das plantas na nosa vida.  

Interese por vivenciar distintas situacións temporais.  

 

Interese por coñecer as características do contorno no verán e na primavera.  

Curiosidade e coidado dos elementos do contorno rural.  

Interese pola importancia do uso do cinto de seguridade e cumprir as normas como 

peón.  



10 

 

Gusto polas actividades ao aire libre e na natureza.  

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. 

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  

 

Recoñecer os membros da escola.  

Diferenzar e identifica os principais espazos escolares.  

Saudar ao chegar e ao despedirse.  
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Usar adecuadamente os obxectos da hixiene corporal.  

 

Recoñecer as características máis significativas do outono( chuvia, vento, caída das 

follas,…).  

Distinguir froitos do outono.  

Relacionarse cos distintos compañeiros/as.  

Coidar o contorno.  

Recoñecer os membros do seu núcleo familiar e outros membros da familia.  

Identificar os obxectos e personaxes relacionadas coas festas do Magosto e de Nadal. 

Recoñecer as cores primarias. 

  

2ª Avaliación  

Identificar características propias do inverno.  

Recoñecer algún oficio e as súas ferramentas.  

Recoñecer as prendas de abrigo.  

Identificar o disfrace como elemento primordial no Entroido. Participa activamente nel.  

Discriminar os alimentos de orixe vexetal e animal.  

Recoñecer os perigos asociados á cociña. 

Identificar o número1. 

Recoñecer o triángulo e o cadrado. 

Diferenciar: arriba- abaixo, cerca- lonxe, longo- curto, moitos- poucos, grande- 

pequeño… 

  

3ª Avaliación  

Coñecer os nomes dos animais domésticos.  

Valorar o beneficio dos animais domésticos.  

Recoñecer as profesións de agricultor e gandeiro.  
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Distinguer os animais salvaxes dos domésticos.  

Discriminar accións positivas para o coidado do contorno.  

Identificar o proceso de crecemento dunha planta.  

Discriminar as características da primavera e do verán.  

Identificar distintos medios de transporte.  

Recoñecer os números 2 e 3. 

Facer seriacións atendendo a un atributo. 

Recoñecer o triángulo, cadrado e círculo. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 

Membros da escola:os compañeiros/as e a profesora.  

A clase e o patio.  

As estacións.  

Tempo atmosférico: chuvia, sol,nubes...  

A familia: pais ,irmáns e avós.  

As castañas.  

O Nadal: Os reis Magos.  

Os xoguetes.  

Os disfraces.  

Alimentos básicos: pan, auga, leite, carne, peixe, verduras,froitas.  

Animais que viven co home: can, gato, galiña.  

Animais salvaxes.  

As plantas:o seu coidado.  

Principais medios de transporte. 

Os números 1, 2, 3. 

Formas xeométricas: círculo, cadrado e triángulo. 
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Seriacións atendendo a un atributo. 

 

8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

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 fines 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 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 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 este 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 e de respecto aos demais.  

-Desenvolvemento da autonomía intelectual e afectiva do neno/a.  

-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 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.  
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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. 

 

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 aos ritmos 

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

motivadores, suficientes... 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. 
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De maneira concreta empregaremos os seguintes procedementos e instrumentos de 

avaliación: 

 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Observación  - Diario 

- Anecdotario 

- Boletín informativo trimestral de 

información ás familias. 

- 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. 

- Grabacións 

 

Entrevistas coas familias - Cuestionarios  

- Rexistros 

 

 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

O material específico para cada alumno son nove libros de fichas (tres para cada 

trimestre), no que se desenvolven unha ou dúas unidades didácticas, en torno ás que 
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xiran todas as aprendizaxes. Por cada unidade hai na aula unha lámina mural , cancións 

recollidas nun CD musical, láminas de contos, …  

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, 

almofadiñas, ….  

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 do centro e da aula de psicomotricidade, o vídeo , o 

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

ao exterior...  

 

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. 
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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 

 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

-Saídas ao contorno (1º trimestre). 

- Samaín. 

 -Festa do Magosto (1º trimestre).  

-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 e se considere interesante. 

 

16. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
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Dado que cada neno/a ten as súas peculiares características e o seus ritmos de 

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

uns e actividades que amplíen os 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 aos nenos/as que máis lle 

custan,…… 

En xeral propiciaremos, durante todo o desenvolvemento da actividade escolar, tendo 

unha actitude alegre e estimulante que anime a todos a participar co maior rendemento 

posible de tódalas súas facultades. 

 

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. 

 


