
PROXECTO PLURILINGÜE PARA EDUCACIÓN INFANTIL
DO CEIP PEDROUZOS 2017/18

Lingua na que se imparte: Inglés.
Sesións  semanais: Unha  sesión  de  TICs en  inglés  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 MCERL.

1. Introdución
O ciclo  de Infantil  no  CEIP Plurilingüe  de  Pedrouzos  conta,  actualmente,  con  133
alumnos e alumnas que se dividiron en 6 aulas, dúas por nivel.
Dende fai varios anos, os/as nenos/as de Infantil van 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. En TICS levamos a cabo
principalmente actividades co ordenador (5º e 6º de Infantil) e coa  pantalla dixital
(4º de Infantil), aínda que no último trimestre comezamos a ir á aula de informática
tamén cos de 3 anos. As actividades que se realizan 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).
Dentro do proxecto de plurilingüismo,  continuariamos con esta actividade semanal,
esta  vez  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.
En Infantil tamén traballamos 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 (por exemplo: “I am happy, I
am good”). Estes vídeos témolos subidos ao servidor do centro, pero tamén se poden
atopar  en  “YouTube”,  simplemente  poñendo  “yoga  kids”.  Estas  sesións  fanse  coa
metade da clase, por ser grupos moi numerosos, polo que sería unha sesión cada dúas
semanas para cada neno/a.
No  proxecto  de  plurilingüismo  continuaríamos  con  estas  actividades,  incluíndo
vocabulario en inglés nestas sesións de xogos, relaxación e ioga.
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2. Obxectivos
- Traballar vocabulario básico do ordenador, incluíndo recursos educativos en inglés na
aula virtual.
-  Relacionar o uso das TICs coas distintas áreas do currículo.
- Traballar en pequenos grupos o individualmente coas TICs en inglés.
-  Realizar  producións  artísticas  en  parella  utilizando  o  Tuxpaint  no  ordenador,
cooperando na  elaboración dun  único produto final  e  valorando as aportacións dos
demais.
- Aproveitar o percorrido que facemos cos nenos/as dende o edifico de Infantil ao de
Primaria para aprender cancións en inglés e vocabulario básico.
- Utilizar a lingua inglesa nas distintas situacións comunicativas que se dean na aula,
por exemplo, para pedir permiso para ir ao baño...
- Traballar en psicomotricidade, a relaxación e o ioga en inglés.
-  Aproveitar  a  presenza  da  auxiliar  de  conversación  (especialista  en  ioga)  para
traballar a relaxación e o ioga, ademais da linguaxe coloquial.

3. Contidos
Na Educación Infantil traballamos as tres áreas de xeito global:

1. Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal
2. Coñecemento do contorno
3. Linguaxes: comunicación e representación

Área 1. Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal
Bloque 1. O corpo e a propia imaxe. 
-Adquisición de confianza nas capacidades propias. 
Bloque 2. Xogo e movemento. 
-Aceptación de compromisos, establecendo acordos en consideración á súa persoa, ás
outras e ao seu medio, fortalecendo vínculos afectivos, amizade, cooperación, axuda,
solidariedade...-Comprensión, aceptación e valoración de regras para xogar. 
-Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas e grosas. 
-Adquisición dun maior dominio das súas capacidades corporais: desenvolvemento das
habilidades motoras, do control de ton, do equilibrio e da respiración. 
-Potenciación  das  súas  capacidades  motoras,  de  coordinación  e  de  orientación  no
espazo. 
Bloque 3. A actividade cotiá. 
-Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude positiva para
establecer relacións de afecto coas persoas adultas e iguais, aceptando a diversidade.
-Valoración e gusto polo traballo propio ben feito e polo das demais persoas, buscando
os recursos axeitados que lle permitan concluír os proxectos que inicia, sendo quen de
solicitar e prestar axuda. 
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Bloque 4. O coidado persoal e a saúde. 
-Aceptación  das  normas  de  comportamento  establecidas  durante  as  comidas,  os
desprazamentos, o descanso e a hixiene. 
-Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. 
-Emprego responsable e axeitado de instrumentos, ferramentas e instalacións para
previr accidentes e evitar situacións de risco. 

Área 2. Coñecemento do contorno
Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e medida. 
-  Establecemento  de  relacións  de  orientación  espacial  de  localización,  dirección,
distancia  e  posición  respecto  a  obxectos,  persoas  e  lugares,  nomeándoos
axeitadamente e empregando o vocabulario topolóxico elemental. 
- Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no medio recoñecendo
as súas funcións e usos cotiáns e mais mantendo unha actitude de respecto e coidado
cara a obxectos propios e alleos. 
Bloque 3. Cultura e vida en sociedade. 
- Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamento.

Área 3. Linguaxes: comunicación e representación
Bloque 1. Linguaxe verbal. 
- Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira, en situacións
habituais de comunicación, amosando unha actitude positiva cara a esta lingua. 
Bloque 2. Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 
-Potenciación  da  imaxinación  e  fantasía  do  alumnado  para  enriquecer  a  actividade
creativa. 
-Vivencia do son e do silencio.
Bloque 3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 
-  Coñecemento,  coidado e  uso,  na  medida das  súas posibilidades,  das  ferramentas
tecnolóxicas. 

4. Criterios de avaliación
-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. 
-Amosar  unha  actitude  positiva  cara  á  aprendizaxe  dunha  lingua  estranxeira,
interesándose  por  participar  en  interaccións  orais  en  rutinas,  xogos  e  situacións
habituais de comunicación. 
-  Expresarse  e  comunicarse  utilizando  medios,  materiais  e  técnicas  propios  das
diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais. 
-Utilizar, na medida das súas posibilidades, a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da
información e comunicación como vehículo de expresión e comunicación. 
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5. Estratexias metodolóxicas
Espazos: 

A ula de informática e a aula de psicomotricidade, serán os espazos fundamentais para
traballar respectivamente, as TICs e as sesión de relaxación e ioga. Tamén se farán
actividades  na  aula  durante  os  no  primeiros  trimestres  cos  de  3  anos,  usando  o
encerado  dixital.  Os  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. 

Materiais: 

Empregaranse  os  ordenadores  da  sala  de  informática,  a  pizarra  dixital,  e  unhas
esterillas para a relaxación e o ioga na aula de psicomotricidade de Infantil.

Tempos: 

Todo o alumnado de Infantil asistirá a aula de informática unha sesión semanal. Os
alumnos/as de 5º e 6º de Infantil irán cada grupo ao completo. 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.  No caso de psicomotricidade,  coas sesións de relaxación e  ioga,  se  farán
desdobres en todos os grupos, que asistirán unha hora cada dúas semanas.

Estratexias didácticas: 

No segundo ciclo da Educación Infantil do noso centro traballamos por  proxectos e
tarefas,  organizaranse  os  contidos  cun  enfoque globalizado,  no  que  as  propostas
didácticas teñan como punto de partida situación globais, situacións comunicativas...,
nas que se traballarán os contidos das diferentes áreas. 
Terase especialmente en conta que o xogo é unha das vías privilexiadas no acceso ao
coñecemento. Conxuntamente co xogo, a expresión a través de múltiples linguaxes de
accións libres ou guiadas, onde as interaccións entre iguais son unha fonte privilexiada
de  actividade.  As  outras  persoas  serán  compañeiras/os  de  actividade  e  de  xogo,
modelos a imitar e estímulo para a diversión e para o autocontrol.
Usaranse as Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TICs) como ferramentas
de apoio a aprendizaxe, de traballo de contidos, como recurso de expresión plástica e
de iniciación a lecto-escritura.
Para  promover  o  desenvolvemento  da  motricidade (fina  e  grosa),  da  coordinación
(óculo-manual  e  corporal)  e  do  autocontrol,  favorecérase  diferentes  tipos  de
actividades, como son, por exemplo, a relaxación e a auto-conciencia da respiración.
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6. Competencias básicas.

Competencia en comunicación lingüística.
-  Participar  en  interaccións  orais  en  lingua  estranxeira,  en  rutinas  e  situacións
habituais de comunicación, amosando unha actitude positiva cara a esta lingua. 
- Adquirir un vocabulario básico de TICs e psicomotricidade en inglés.
-  Xerar  intercambios  comunicativos  básicos  en  inglés,  aplicando  os  coñecementos
adquiridos nas sesións en inglés.
- Ofrecer distintos momentos no que se anime a escoitar, falar e cantar.

Competencia matemática.
-  Representar  xeométricamente  os  esquemas  de  debuxo,  e  formas  de  seres  e
obxectos cotiáns.
- Recoñecer as principais figuras e corpos xeométricos que poidan aparecer nunha
obra de arte.

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico.
-Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas (manexo do rato e o
teclado...) e grosas (posturas de ioga...). 
-Potenciación  das  súas  capacidades  motoras,  de  coordinación  e  de  orientación  no
espazo (desprazarse de un edificio a outro). 
-  Vivenciar o son e o silencio para aprender a relaxarse.

Tratamento da información e competencia dixital.
-  Usar  a  tecnoloxía  (ordenador,  encerado  dixital...)  para  mostrar  procesos
relacionados coas artes visuais e a iniciación a lecto-escritura.
-  Coñecemento,  coidado e  uso,  na  medida das  súas posibilidades,  das  ferramentas
tecnolóxicas.

Competencia social e cidadá.
- Traballar en equipo cooperando e asumindo  unha actitude positiva para establecer
relacións de afecto coas persoas adultas e iguais, aceptando a diversidade.
-  Aceptar  as  normas  de  comportamento  establecidas  durante  as  comidas,  os
desprazamentos, o descanso e a hixiene. 
-  Incorporar progresivamente pautas axeitadas de comportamento. 

Competencia cultural e artística.
-Potenciación  da  imaxinación  e  fantasía  do  alumnado  para  enriquecer  a  actividade
creativa. 
- Utilizar os ordenadores como recurso para a creación artística.
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Competencia para aprender a aprender.
- Ter curiosidade respecto do resultado final dunha actividade.
- Esforzarse por alcanzar resultados orixinais.
- Ser consciente da propia respiración para aprender a relaxarse.

Autonomía e iniciativa persoal.
-  Adquirir  confianza  nas  capacidades  propias  (camiñar  en  fila,  subir  escaleiras,
relaxarse...).
-  Pedir e aceptar axuda nas situacións que así o requiran.

AUXILIAR DE CONVERSA
Este curso contamos coa auxiliar de conversa canadense  Stefanie Coutu,  que deu
apoio ao profesorado que imparte o proxecto plurilingüe na materia de plástica en
Primaria. O seu horario estaba completo, coas 12 horas semanais adxudicadas, tendo
incluso que alternarse cada semana os grupos de 5º cos de 3º e os de 1º cos de 2º,
polo que só apoiara estes grupos unha sesión cada dúas semanas. 
Por isto, creemos que sería necesario a ampliación do horario da auxiliar para poder
apoiar aos 6 grupos de Infantil (aproveitando tamén os seus coñecementos en ioga) ou
poder contar con unha segunda auxiliar, se isto fose posible.

6


