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ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL. 

 

1. INTRODUCIÓN E 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 

mestreno desenvolvemento deste proceso con un grupo concreto de alumnos/as. Coa  

programación de aula, os mestres sintetizamos  o noso traballo diario, previndo dunha 

forma flexible as tarefas que se van a realizar durante o proceso educativo. 

Ó  realizar a programación, cada mestre debe plantexarse qué quere ensinar ós 

alumnos/as, cómo y cándo o ensinará, e tamén cómo poderá comprobar o que 

aprenderon realmente. 

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. 

Tal e como aparece reflexado no Proxecto Educativo de Centro, trátase dun Centro 

Público de Educación Infantil e Primaria  con 5 unidades de Educación Infantil e  10 

unidades de Educación Primaria situado na provincia de Ourense. 
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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, … 

A maioría dos nenos/as da miña aula proceden de familias de clase medio–alta, e son 

bastante colaborativas co centro. 

As aulas de 4 anos están situadas no segundo piso e contan con 14 nenos/as cada aula. 

Entre eles dous alumnos que reciben apoio por parte da mestra de Audición e Linguaxe. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DESDE 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. 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 
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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. 

 

• Coñecer e explora-lo seu corpo, identificando algúns dos seus segmentos e elementos, 

adquirindo progresivamente unha imaxe axustada de si mesmo.  

• Identifica-las características, calidades, posibilidades e limitacións persoais, e tomar 

conciencia das diferenzas físicas entre o seu corpo e o dos demais, aceptándoas, 

respectándoas e adoptando actitudes non discriminatorias.  

• Coñecer e identifica-la existencia doutras persoas dentro do noso medio e fóra del 

pertencentes a outras razas que posúen diversos trazos físicos e que teñen distintas 

formas de vida, hábitos e algúns costumes diferentes ós nosos.  

• Descubri-las posibilidades motrices e posturais do seu corpo, empregalas 

coordinadamente e axeitalas ás diversas actividades cotiás, lúdicas e de expresión.  

• Aumenta-lo sentimento de autoconfianza e a capacidade de iniciativa na resolución de 

problemas da vida cotiá e desenvolver estratexias para satisfacer de forma 

progresivamente autónoma as súas necesidades básicas.  

• Identifica-las sensacións e percepcións do propio corpo de forma que lle permitan 

controla-las súas necesidades básicas; utiliza-los sentidos como medio para explora-lo 

seu corpo e o seu medio próximo. 

• Afianza-la coordinación óculo-manual necesaria para as habilidades motrices de 

carácter fino. 

• Desenvolver progresivamente a lateralidade do seu propio corpo, e ser capaz de 

interpretar nocións direccionais con este.  

• Continua-la adquisición de hábitos relacionados coa hixiene, coa alimentación, coa 

seguridade e co coidado, tanto persoal coma do ambiente escolar.  

• Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa e 

esforzo.  

• Identificar e localiza-los sentidos, empregándoos para percibi-las distintas sensacións 

corporais e descubri-las calidades e propiedades dos obxectos.  

• Identifica-los sentimentos, emocións, desexos e necesidades propias e dos demais, e 

desenvolver unha actitude comunicativa. 
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 • Adquirir nocións básicas de orientación temporal, e ser capaz de aplicar estas nocións 

nas súas vivencias habituais. 

 • Ser capaz de planificar e secuencia-la propia acción para resolver problemas da vida 

cotiá, e desenvolver actitudes de colaboración e axuda con nenas, nenos e adultos, 

axeitando o seu comportamento ás necesidades e demandas dos outros.  

 

4. SECUENCIA DE CONTIDOS.  

 

Agrúpanse baixo 4 bloques: O corpo e a propia imaxe Xogo e movemento A actividade 

cotidiá O coidado persoal e saúde. 

1º Trimestre 

– O corpo: algúns segmentos e elementos. – Características diferenciais do corpo. 

– O lado dereito do corpo. – Imaxe global do corpo. – Sentimentos e emocións propios 

e dos demais. – Os sentidos e a súa función na percepción. – O oído, o olfacto, o gusto e 

o tacto. – Sensacións e percepcións. – Actividades da vida cotiá: de xogo, domésticas, 

cumprimento de rutinas e os seus requirimentos. – Movementos e posturas do corpo e 

os seus segmentos. – Hábitos de hixiene e alimentación e a súa relación coa saúde. – 

Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo. 

– Nocións básicas de orientación e coordinación de movementos. 

2º Trimestre 

– Exploración e identificación do propio corpo e dos segmentos corporais. – 

Comparación do propio corpo co dos demais, establecendo semellanzas e 

diferenzas. – Aceptación das características e identidade dos demais. – 

Descubrimento e afianzamento da propia lateralidade, e libre desenvolvemento 

desta. – Experimentación da noción dereita do seu corpo. – Utilización dos sentidos 

na percepción da realidade exterior e na exploración de obxectos. – Identificación 

das necesidades e sensacións do propio corpo. – Identificación e expresión de 

sentimentos, necesidades, desexos propios e dos demais. 

– Adecuación do comportamento a distintas situacións de actividade, tanto na casa 

coma na escola. – Desenvolvemento de hábitos elementais de organización, 

atención, constancia, iniciativa e esforzo nas distintas actividades. – Colaboración 

no mantemento da orde e limpeza na casa e na clase. – Reprodución de diferentes 

posturas co corpo e adaptación do ton ás diversas situacións e actividades. – 

Control do movemento en actividades motrices e manipuladoras. – Adquisición de 



 5 

novas habilidades motrices. – Progresiva adopción de comportamentos de 

prevención e seguridade en situacións habituais. – Desenvolvemento de hábitos 

relacionados coa alimentación, coa hixiene e co coidado da saúde, emprego 

autónomo dos útiles necesarios en cada caso.  

3º Trimestre 

– Desexos de coñece-lo seu corpo e os elementos que o forman. – Actitude non 

discriminatoria ante as peculiaridades persoais dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras. – Tolerancia coas características corporais das súas compañeiras e dos 

seus compañeiros. – Respecto polas diferenzas entre as persoas. – Actitude de 

aceptación, comprensión, tolerancia e respecto cara ás persoas pertencentes a 

diferentes razas e formas de vida. – Deleite por manter limpas a súa casa e a súa 

escola. – Valoración de todo o que pode percibir a través dos sentidos.– Gozo co 

descubrimento das posibilidades motrices e posturais do seu corpo.– Confianza nas 

capacidades propias para satisface-las necesidades básicas.– Gusto polo xogo. – 

Interese por adquirir hábitos novos de alimentación, hixiene e seguridade persoal. – 

Constancia da importancia de contribuír a manterse san ou sá. – Pracer por ser 

progresivamente autónomo. 

 

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. 
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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. 

– Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as súas diferentes 

partes. 

– Este criterio trata de avaliar a capacidade para recoñecer asdiferentes partes do corpo 

situándoas espacialmente na súa persoa e nas demais. Así mesmo, avaliarase a 

complexidade na representación do esquema corporal. 

– Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e adaptalo ás 

características dos obxectos, a acción e á vida cotidiá. 

– Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións. 

– Construir unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, manifestando 

confianza nas súas posibilidades e aceptando as súas limitacións. 

– Identificar semellanzas e diferencias entre as persoas valorando positivamente a 

diversidade. 

– Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e comprender os 

das demáis persoas. 

– Participar en xogos, mostrando destrezas motoras e habilidades manipulativas cada 

vez máis axustadas. 

– Participar en xogos e actividades colectivas aceptando as normas que os rexen. 

– Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotidiá, colaborar en 

tarefas e aceptar as normas. 

– Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal e benestar 

utilizando adecuadamente espazos e materiais. 

– Identificar situacións de risco e actuar coherentemente 

ante elas. 
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Contidos mínimos esixibles 

 

 

 

 

coordinación de movementos e polo control da motricidade fina. 

 

 

 

 

8. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Á hora de avaliar débese ter en conta os diferentes ritmos de maduración e 

desenvolvemento do alumnado. Para isto teño presente : 

 

 alumno/a. 

 

 

 

A avaliación realizarase en tres etapas: 

 

Ao comezo de cada aprendizaxe tendo en conta o punto de coñecemento do alumno/a 

sobre dita aprendizaxe, para iso tomo rexistros de datos e a información obtida nas 

entrevistas realizadas coas familias, así como os informes do curso anterior. 

 

Ao través da observación sistemática e individualizada permitiranos coñecer como 

asimilan os nenos/as a súa experiencia educativa, correxir as estratexias erróneas e 

mellorar a acción da ensinanza-aprendizaxe. 

 

Os procesos anteriores facilitarán datos suficientes para elaborar os informes trimestrais 

e o informe final valorativo da evolución do alumno/a durante o curso. Os pais/nais 

estarán informados puntualmente e de forma continuada da evolución escolar dos seus 

fillos/as por medio de entrevistas individuais ao longo do curso,a petición deles ou 

cando nós o creamos oportuno. 
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9. 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. 

- 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 

 

 

10. METODOLOXÍA DIDÁCTICA, CONSIDERANDO AS COMPETENCIAS 

BÁSICAS COMO ELEMENTO ORGANIZADOR. 

 

 Os principios fundamentais nos que se basea a miña metodoloxía son os seguintes: 

 

Para coñecer o que o neno/a sabe emprego as seguintes estratexias: 
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situacións relacionados co tema. 

 

o punto de partida. 

 

 

 

ilo na aula. 

 

As estratexias para conseguilo son: 

a comparación para descubrir novas relacións entre os elementos de cada aprendizaxe. 

Debe ser o propio neno/a o que chegue a el. 

alumnado na construcción das aprendizaxes (gran grupo, pequeno grupo). 

 

Isto conseguirase favorecendo: 

experimentación. 

múltiples materiais. 

ousas por medio da observación e da 

experimentación. 

 

Para isto será preciso: 

 

de problemas que afecten ao grupo. 

 

 

Estratexias para conseguilo: 

 de autonomía na 

resolución das dificultades. 

mesmo. 
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seguir aprendizaxes funcionais 

O que se pretende acadar é: 

prácticas da vida cotiá. 

de autonomía, madurez e desenvolvemento nas relacións cos demais e co contorno 

próximo. 

Tendo en conta estes principios fundamentais, e partindo do grupo de nenos/as que 

temos na aula, do recursos e do espacio co que contamos,levaremos a cabo un proceso 

de ensino-aprendizaxe adecuado e enriquecedor para cada alumno. O tempo 

distribuirase, na medida do posible de forma que as actividades que requiren máis 

atención se realicen pola mañá, e as actividades de psicomotricidade grosa en momentos 

nos que ós nenos estean máis cansos. O espazo da aula está distribuido en varias zonas: 

un espazo para as actividades de gran grupo como asambleas, contos,... con material de 

lecto-escritura e lóxica matemática,outra zona para xogos de construcción e xogo 

simbólico, e un espazo con mesas para o traballo individual, traballos de plástica e 

como complemento das zonas de xogo. 

 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Os materiais e recursos empregados para levar a cabo as diferentes actividades dentro 

da  programación serán todos aqueles vinculados co propio corpo do neno/a, materias 

naturais atopados no contorno, materias de reciclaxe e  materiais funxibles 

comercializados. 

Así mesmo como recursos persoais ademais de min como titora contarei coa 

colaboración dos diferentes especialistas que atenden ao meu grupo- aula e as familias. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

Dado que cada neno/a ten unhas características propias e o seus ritmos de aprendizaxe e 

maduración son distintos, levaremos a cabo actividades que reforcen as aprendizaxes 

duns e actividades que amplíen as de outros. Estas actividades de reforzo e ampliación 
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realizaranse en todo momento respectando a evolución individual de cada neno e o seu 

ritmo de traballo, e aproveitando o momento oportuno :(as asembleas ao comezo e final 

da clase, nas conversas de gran e pequeno grupo, nos momentos de conversación 

particular,..) e as actividades máis variadas.Tamén os propios compañeiros poden 

colaborar axudándose mutuamente. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

(1º trimestre) 
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-3º trimestre) 

 

 das Letras galegas(3º trimestre) 

 

interés. 

 

 

 

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. 

 

 


