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ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN. 

 

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 á adquisición da competencia lingüística ó abranguer tódolos 

aspectos que a configuran. Irase desenvolvendo a través do uso social e funcional dos 

diferentes contextos comunicativos, onde os nenos e as nenas aprenderán a comunicar e 

a expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións, así como a dialogar e a 

interpreta-la linguaxe escrita mediante sucesivas aproximacións ós textos presentes no 

contorno social. Desta forma, inician un coñecemento e un uso progresivo dos 

elementos máis formais da linguaxe, do seu funcionamento social e das normas que 

rexen os intercambios lingüísticos, todo isto contribúe ó desenvolvemento da autoestima 

e da confianza en si mesmo/a. Esta área contribúe ó desenvolvemento da conciencia e 

expresión cultural ó abranguer contidos que facilitan a expresión mediante diferentes 

códigos artísticos, así como ó percibir diferentes realidades do mundo da arte a da 

cultura próxima ó contorno do neno e da nena. Descubrirán os elementos da linguaxe 

plástica a través da experimentación con diferentes elementos, materiais e técnicas e 

expresaran as súas ideas e sentimentos con finalidade comunicativa, estética e creativa. 

A escoita, comprensión, recitado e dramatización de textos literarios fomentará a 

comprensión e apreciación do valor cultural da literatura. A área contribúe ó 

desenvolvemento da competencia social e cívica ó incrementa-las habilidades para 

aprender a comunicarse en distintos contextos a través da lingua, en particular, e doutras 

linguaxes, en xeral, facendo do diálogo un valor de convivencia: poñerse no lugar do 

outro, resolve-los conflitos, escoitar, traballar en equipo, expresa-las súas ideas e 

respectar ós demais para aprender a convivir. Contribúe ó desenvolvemento da 

competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía ó abrangue-lo 
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coñecemento e manexo dos elementos matemáticos básicos en situacións reais ou 

simuladas da vida cotiá. As diferentes linguaxes que se abranguen nesta área contribúen 

ó desenvolvemento da competencia de aprender a aprender, xa que permiten 

iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de maneira cada vez máis 

autónoma e eficaz, así como ir adquirindo conciencia daquelas competencias que entran 

en xogo na aprendizaxe, como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión e 

expresión lingüística… 

A área contribúe ó desenvolvemento  ó desenvolvemento da iniciativa e espíritu 

emprendedor na medida en que axuda a organiza-lo pensamento, a mellora-lo control 

emocional, a adquirir habilidades para o diálogo e para traballar en equipo. A 

competencia dixital contribúese a través do uso da tecnoloxía como ferramenta para 

acceder á busca, selección e tratamento da información en procesos relacionados coa 

linguaxe gráfica, sonora e artística para aprender, informarse e comunicar. Nesta etapa a 

iniciación no uso dos instrumentos tecnolóxicos irá acompañada da adecuada 

intervención docente para valorar criticamente o seu uso e contidos. 

 

3. OBXECTIVOS  

 

• Expresar mediante a linguaxe oral e outras linguaxes desexos, sentimentos, emocións, 

necesidades e ideas e comprende-las mensaxes que lle comunican os demais, sabendo 

que a linguaxe é o principal medio para relacionarse cos outros. 

• Amosar unha actitude positiva cara á lingua, tanto propia coma estranxeira.  

• Expresarse oralmente de forma progresivamente máis clara, respectando as normas 

que rexen o intercambio lingüístico e adaptando a linguaxe ás diversas situacións para 

comprender e ser comprendido. 

 • Reforza-lo significado das súas mensaxes mediante o uso de sinais extralingüísticos 

con significación para a nena e para o neno.  

• Amosar interese pola linguaxe escrita, valorándoa como instrumento de comunicación, 

información e gozo.  

• Achegarse á literatura infantil comprendendo, reproducindo e recreando textos 

sinxelos de contos clásicos e de poemas literarios, e amosar actitudes de valoración, 

gozo e interese por eles.  

• 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. 
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• Mellora-la súa expresión oral aumentando progresivamente o seu vocabulario e 

construíndo frases cunha estruturación gradualmente correcta. • Iniciarse nos usos 

sociais da lectura e da escritura valorándoas como instrumentos de comunicación, 

información e gozo.  

• Iniciarse na lectura interpretando, reconstruíndo e ordenando imaxes e demais 

instrumentos da lingua escrita.  

• Favorece-la habilidade lectora, recoñecendo progresivamente as letras como 

compoñentes das palabras máis significativas do seu medio.  

• 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.  

• Emprega-las técnicas e os recursos básicos das formas de representación e expresión 

plástica, musical e corporal para aumenta-las súas posibilidades comunicativas e 

desenvolve-la creatividade.  

• Iniciarse en novas técnicas da expresión plástica, como a mestura de cores, lembrando 

as cores aprendidas no nivel anterior, e obter a partir delas a gama de cores secundarias. 

• Coidar e utilizar correctamente os útiles e materiais da expresión plástica.  

• Achegarse ó coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes.  

• Avanzar no coñecemento das posibilidades comunicativas e expresivas que a música 

lles ofrece, aprendendo a discriminar determinados sons e coñecendo novos 

instrumentos musicais.  

• Comprender que por medio do corpo pode expresa-las súas emocións, necesidades, 

sentimentos e desexos, realizando diversos desprazamentos polo espazo e 

experimentando as súas posibilidades expresivas.  

• Participar e entusiasmarse coas audicións de cancións e coas dramatizacións que 

realizan na clase, sendo progresivamente creativos e amosando iniciativa. 

 

4. SECUENCIA DE CONTIDOS  

 

Agrúpanse baixo 3 bloques: Linguaxe verbal Linguaxe artística: plástica- musical- 

corporal Linguaxe audiovisual 

1º Trimestre  

_ Contos das unidades. – Vocabulario relacionado coas distintas unidades. – Necesidade 

da comunicación. – A linguaxe oral como medio de comunicación e expresión cos 
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demais.– Situacións de comunicación e expresión cos demais. – Familia de palabras. – 

Lectura de pictogramas. – Descricións. – Os diminutivos. – Algunhas normas que rexen 

o intercambio lingüístico. – Algunhas normas socialmente establecidas para solicitar e 

para saudar e despedirse. – A lingua escrita como medio de comunicación, información 

e gozo. – Instrumentos e elementos da lingua escrita: imaxes, etiquetas, fotografías, 

símbolos, carteis, anuncios… – Primeiros usos do número, do xénero e do verbo. – 

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

contidos das unidade, se poidan introducir. – Trazos rectos e as súas combinacións. – 

Trazos curvos e as súas combinacións. – Trazos espirais e bucles. – Técnicas da 

expresión plástica: debuxo e mestura de cores. – Os materiais da expresión plástica: 

ceras, plastilina… – Ritmo e música. – Ruído e silencio. – Os sons do corpo, dos 

xoguetes e dos instrumentos musicais.– Propiedades sonoras dalgúns fenómenos e 

obxectos. – Calidades do son: duración. – Cancións e danzas sinxelas. – Posibilidades 

expresivas do corpo. – A expresión corporal de sentimentos e emocións. – 

Desprazamentos polo espazo. – Relaxación global e segmentaria.  

 

2º Trimestre 

_ Audición, comprensión e interpretación dos contos e narracións lidos pola profesora 

ou polo profesor. – Iniciación no recitado de poesías, descubrindo o ritmo, a rima e a 

mensaxe que transmiten. – Comprensión das intencións comunicativas dos demais en 

diferentes situacións e actividades. – Produción de mensaxes sinxelas cunha pronuncia 

e estruturación progresivamente máis clara. – Relato de situacións cotiás procurando 

seguir unha orde temporal. – Posibilidade de emprego dalgunhas palabras básicas 

aprendidas en lingua estranxeira nas actividades que se realizan na aula. – Uso correcto 

das formas socialmente establecidas para solicitar, saudar e despedirse. – Iniciación ó 

uso do diminutivo. – Elaboración de frases afirmativas, negativas e interrogativas. – 

Iniciación ó ditado. _Iniciación á lectura. – Dramatización de textos literarios. – 

Emprego 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. – Iniciación ó uso do xénero, do número e do verbo. – 

Observación, secuenciación e ordenación de imaxes. – Enriquecemento das estruturas 

morfolóxicas, recoñecendo as variacións de xénero e número. – Desenvolvemento das 

habilidades grafomotrices na linguaxe escrita: direccionalidade. – Iniciación no uso da 

escritura para cumprir finalidades reais. – Reprodución de textos sinxelos. – Iniciación 
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no uso de instrumentos tecnolóxicos. – Achegamento a diferentes producións 

audiovisuais (películas, debuxos animados, videoxogos…). – Achegamento á 

interpretación de mensaxes, textos e relatos orais producidos por medios audiovisuais. 

– Uso moderado das tecnoloxías da información e da comunicación. – Produción de 

obras plásticas, musicais e dramáticas que desenvolven a creatividade. – Exploración 

das técnicas, materiais e útiles da expresión plástica. – Diferenciación, percepción e 

utilización das diferentes cores nas súas elaboracións plásticas.– Identificación do 

contraste ruído-silencio. – Interpretación e dramatización xestual de cancións. – 

Discriminación de diferentes sons. – Recoñecemento e identificación dalgúns 

instrumentos musicais. – Constancia das posibilidades expresivas do corpo a través do 

xesto e do movemento. – Interpretación das mensaxes corporais expresadas polos seus 

compañeiros e polas súas compañeiras. – Iniciación ó control do corpo na relaxación.  

 

3º Trimestre 

 – Gozo nas audicións de contos, poesías, cancións… – Esforzo por comprende-las 

mensaxes que lle comunican os outros. – Desexos de expresarse de forma cada vez máis 

fluída. – Valoración da importancia do respecto polas normas que rexen o intercambio 

lingüístico. – Actitude positiva cara á lingua estranxeira. – Respecto polas opinións e 

ideas que expresan as súas compañeiras e os seus compañeiros. – Estimación da 

necesidade de adapta-la linguaxe nos diferentes contextos e ante distintos interlocutores. 

– Interese por interpreta-los diversos instrumentos e elementos da lingua escrita. – 

Curiosidade polos medios audiovisuais e tecnolóxicos. – Esforzo por utiliza-los 

materiais da expresión plástica correctamente. – Desexos de aprender técnicas plásticas 

novas.– Estimación da importancia da creatividade. – Pracer coa audición e 

interpretación de cancións. – Valoración e respecto polas producións musicais dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. – Actitude participativa nas interpretacións 

dramáticas que realizan na clase. – Gusto por coñece-las posibilidades expresivas do seu 

corpo. – Actitude colaboradora nos exercicios de relaxación realizados na clase. 

 

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. 
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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. 

 

ecesidades, sentimentos e experiencias. 

 

 

 

 

 

erencia son/silencio e forte/frouxo. 

 

 

 

 

número 1, 2 e 3 

-debaixo, aberto-pechado,e dentro-fóra en situacións propostas. 
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bulario das unidades didácticas dadas. 

 

compañeiros/as. 

, 2 e 3 sílabas 

 

 

 

 

xestos as cancións que interpreta. 

 

 

 

amente as nocións espaciais cerca-lonxe, arriba-abaixo, diante -

detrás. 

Compara a cantidade entre varios conxuntos:máis-menos,igual-

diferente,todos,ningún. 

 

ción. 

 

 

 

 

riza un poema e un trabalínguas 
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 nocións a un lado-ao outro; entre ;ancho-estreito, cheo-

baleiro, lixeiro-pesado. 

 

 

 

sna resolución de problemas. 

 

Contidos mínimos esixibles 

 

 

 

 

uilibrio nas actividades cotiás e no xogo. 

 

 

 e gusto. 

 

 

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 : 

da neno/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. 

nua 
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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. 

 

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. 

 

Concretamente empregaremos os seguintes procedementos / 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 

 

 

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: 

situacións relacionados co tema. 

 

a información obtida e que esta sexa un referente no punto de partida. 

 

 

ao alumnado. 

 

 

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. 

experimentación. 

 

Para isto será preciso: 

ividades colectivas. 



 12 

 

 

 

Estratexias para conseguilo: 

umalo a aceptar os propios fracasos e fomentar o afán de autonomía na 

resolución das dificultades. 

mesmo. 

 

 respectar as normas elementais de convivencia. 

 

O que se pretende acadar é: 

prácticas da vida cotiá. 

la permitan ao alumno/a acadar un maior grao 

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. 
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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 

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. 

 

demais 
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 16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

 

.(1º trimestre) 

 

 

 

 

-3º trimestre) 

 

re) 

 

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. 

 

 


