
PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA
PLURILINGÜE PARA 4º, 5º E 6º DE EDUCACIÓN

INFANTIL DO CEIP PEDROUZOS 2017/18

Lingua na que se imparte: Inglés.

Sesións semanais: Unha sesión de TICs semanal e unha sesión de psicomotricidade,
incluíndo relaxación e ioga, en inglés, cada dúas semanas para os 6 grupos alumnos/as
de Infantil. 
O total sería unha sesión e media á semana. 12 horas semanais para a mestra CLIL.  

Cursos nos que se imparte: 4º, 5º e 6º de Educación Infantil. 6 unidades.

Profesorado participante:
María del Pilar Vidal Puga (mestra de apoio en Infantil). 
Co Nivel B2 do Marco Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL)

4º curso de  Educación Infantil. 
Dúas unidades de, aproximadamente, 24 alumnos/as cada unha.

No  caso  das  TICs,  durante  o  primeiro  e  o  segundo  trimestre  levaranse  a  cabo
actividades de introcucción as ferramentas tecnolóxicas empregando principalmente o
encerado dixital e o ordenador da aula. 
A partir do terceiro trimestre xa se empezará a levar a este alumnado a aula de
informática do edificio de Primaria. 
Estes desprazamentos entre as aulas de Infantil e a aula de informática tamén se
contan como espazos de aprendizaxe, onde se traballará a orde nas filas (de un en un
ou en parellas), o subir escaleiras pola dereita para facilitar o transito dos que veñen
en sentido contrario, etc. 

Cas nenas e nenos de 4º de infantil farase un desdobre (debido ao número elevado de
nenos/as e a súa idade), co cal a metade asistirá a unha sesión e a outra metade a
outra na mesma semana. 

En  psicomotricidade,  ademais  de  xogos,  actividades  de  relaxación, tamén  se  fan
sesións de ioga, normalmente acompañadas de vídeos infantís que motivan aínda máis
aos alumnos/as. A maioría destes vídeos son en  inglés,  e, ao final, soen aprender a
letra  dalgunha  das  cancións.  Estes  vídeos  témolos  subidos  ao  servidor  do  centro.
Estas sesións fanse coa metade da clase, por ser grupos moi numerosos, polo que sería
unha sesión cada dúas semanas para cada neno/a.



5º curso de  Educación Infantil. 
Dúas unidades de, aproximadamente, 17 alumnos/as cada unha.

Irán coa mestra de apoio á aula de informática, situada no edifico de Primaria, para
traballar  coas  TICS (Tecnoloxías  da  Información  e  a  Comunicación)  durante  unha
sesión  á  semana. Nestas  sesións  levaremos  a  cabo  principalmente  actividades  co
ordenador.  As actividades que se realizarán son, principalmente, as de manexo do
rato e do teclado, aprendizaxe e repaso de contidos curriculares (a través dos xogos
e recursos subidos á aula virtual do centro) e inicio á lecto-escritura e ó debuxo co
ordenador (con programas de software libre como Tuxpaint). Usando principalmente o
inglés como lingua vehicular.

Do mesmo maneira que faremos cos/as nenos/as de 4º de Infantil, levaremos acabo
actividades de psicomotricidade con xogos, relaxación e ioga, empregando vocabulario
e recursos en inglés como apoio das explicacións. 

6º curso de  Educación Infantil. 
Dúas unidades de, aproximadamente, 25 alumnos/as cada unha.

Do mesmo xeito que cos nenos/as de 6º de Infantil, continuariamos con actividade
semanal  de  TICs en  inglés,  na  que  ademais  de  traballar  vocabulario  básico  do
ordenador, incluiriamos recursos educativos en inglés na aula virtual e aproveitariamos
os  desprazamentos  que  facemos  cos  nenos/as  dende  o  edifico  de  Infantil  ao  de
Primaria, e viceversa, para aprender cancións en inglés e vocabulario como “in single
file”, “walk in a line”,“go up the stairs”, “to de right”, etc.

Igualmente,  continuaríamos  coas  actividades  mencionadas  de  psicomotricidade,
incluíndo vocabulario e recursos en inglés nestas sesións de xogos, relaxación e ioga.


