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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 
 

1.1. Xustificación legal. 

 

Tendo en conta o Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o 

currículo de educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, faise necesaria e 

imprescindible unha revisión da programación do 2º Ciclo de Educación Infantil para 

adecuala ao novo currículo da etapa. 

 

Tal e como se establece no art. 9º da 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, é responsabilidade do equipo 

de ciclo a elaboración das programacións didácticas co obxecto de planificar, 

desenvolver e avaliar cada unha das áreas do currículo. 

 

Segundo o cap. II da Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan certos 

aspectos de organización e funcionamento das escolas e colexios de educación infantil 

e primaria, a programación de cada etapa educativa “….debe ser un instrumento que 

permita a planificación da acción educativa e a reflexión sobre a propia práctica 

docente, polo que o proceso de elaboración deberá ter en conta as características e 

condicións de cada centro e o seu contorno, do alumnado e do equipo de profesores...” 

 

1.2. Contextualización. 

O noso centro é un colexio público de Educación Infantil e Primaria que se atopa 

ubicado nun barrio histórico da cidade de Ferrol, o barrio de Esteiro, do que o colexio 

adopta o seu nome. A súa situación xeográfica  -entre o centro da cidade e o barrio de 

Caranza-, a proximidade de empresas que acollen a un número importante de 

traballadores/as  -Navantia, Escola da Armada,…-, o recente incremento de vivenda 

nova  -Avda. de Esteiro- e que a nosa zona de influencia abarque parte do barrio de 

Recimil; fai, por unha banda, que o alumnado que chega ás nosas aulas de E. Infantil 

sexa moi diverso e, pola outra, que o incremento da matrícula sexa constante nos 

últimos anos, excepto nestes dous anos de pandemia que houbo un descenso neste 

centro, así como nos centros da comarca. 

 

O colexio conta con 3 unidades de E. I., unha por nivel, que acollen a  59 nenos 

e nenas de 3, 4 e 5 anos. No que respecta ao nivel socioeconómico das familias, a 

maioría é de clase media. Case todo o alumnado, cando chega ao centro é castelán 

falante (neste momento, hai un neno galego falante na aula de 3 anos, catro nenas/os  

na aula de 4 anos e dous nenos/as na aula de 5 anos). Dende hai anos, ven sendo 
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habitual que se  incorporen ao centro varios nenos/as procedentes de outras culturas: 

emigrantes (Colombia, Brasil, Francia, México,…) e de minorías étnicas (5 % de etnia 

xitana, aproximadamente).  

Ademais desta diversidade cultural,  todos os cursos temos que solicitar a 

intervención do Dpto. de Orientación do Centro,  para facer unha avaliación das 

necesidades de apoio de varios nenos/as con dificultades de aprendizaxe (moi 

evidentes nos niveis de 4 e 5 anos) que teñen a súa raíz, nalgúns casos, nun ambiente 

sociocultural desfavorecido ou carente da estimulación necesaria para un correcto 

desenvolvemento das capacidades dos nenos/as destas idades.  

O equipo de educación infantil está composto por 4 mestras definitivas  sendo 

3 titoras e 1 mestra de apoio. Dase a circunstancia de que a mestra de cuarto de 

infantil compaxina a tarefa de titoría coa xefatura de estudos do centro, polo que estas 

horas de xefatura están cubertas na aula pola mestra de apoio. O horario de esta 

mestra queda cuberto apoiando na aula fundamentalmente en 3 e 4 anos (sendo moi 

escaso en sexto de infantil), impartindo as atencións educativas, facendo o empréstito 

semanal da biblioteca e desenvolvendo a actividade de filosofía para nenos “XOGAR A 

PENSAR” nos tres niveis educativos. 

 

A nosa programación pretende ser o máis aberta posible, e así dar unha resposta 

axeitada á diversidade do noso alumnado, flexible e globalizada para favorecer un 

desenvolvemento integral e harmónico do/a neno/a facendo especial fincapé en: 

 Socialización: aprender a convivir xuntos, utilizando o diálogo e a mediación 

como mecanismos básicos para a resolución de conflitos. 

 Toma de conciencia das diferenzas entre os demais e un mesmo, aceptándoas 

e respectándoas. 

 Educar para a vida: partindo de situacións da vida cotiá para reflexionar sobre 

elas, propiciando así a interpretación do mundo e a participación activa nel. 

 Formación de cidadáns responsables, respectuosos e solidarios. 

1.3. Planificación do período de adaptación. 

 

Tomando como referencia o lexislado na Orde do 25 de xuño de 2009 pola que 

se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de 

educación infantil  e se ditan instrucións ao respecto, e considerando o artigo 3 que 

sinala “os centros educativos planificarán un período de adaptación do alumnado para 

favorecer a transición desde a familia ou desde a escola infantil de primeiro ciclo á nova 
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situación de ensino aprendizaxe. A organización deste período garantirá a integración 

gradual…”, a planificación deste período para o noso centro queda como segue:  

 

Dada a diversidade de alumnado que acollemos e a importancia que ten que a 

incorporación das nenas e nenos de tres anos se realice da forma máis axeitada  

posible, elaboramos un Plan de Adaptación á escola, que está baseado, entre outros, 

nos seguintes CRITERIOS: 

 

 Na atención individualizada a cada alumna e alumno e a súa familia. 

 Na colaboración entre as nais e pais coa escola. 

 Na flexibilidade nos horarios. 

 Na permanencia a tempo parcial, nos primeiros días, do alumnado no centro. 

 Na incorporación progresiva das nenas e nenos en pequenos grupos. 

 

Considerando que este curso escolar 2021/2022, no grupo de 3 anos  

matriculáronse 16 alumnos/as , tómanse as seguintes iniciativas: 

 

 O grupo de alumnado de 3 anos terá un período de adaptación ao seu proceso 

de escolarización que abranguerá dende o inicio das actividades lectivas ata o 

día fixado pola Consellería de Educación na orde que establece o calendario 

escolar para cada curso académico: “O período de adaptación do alumnado de 

educación infantil que se incorpora por primeira vez ao centro non se 

prolongará máis alá do día 21 de setembro de 2021”, segundo a Orde do 19 de 

maio de 2021, que establece o calendario escolar para este curso 2021/2022. 

Durante dito período, o alumnado distribuirase en grupos cunha incorporación 

gradual en tempo de permanencia no centro, segundo se especifica no cadro 

correspondente. 

 Será imprescindible para a escolarización do alumnado de tres anos que 

previamente teñan acadado o suficiente control de esfínteres de xeito que non 

precise do uso de “cueiros”; en caso contrario reservaráselle a praza e non 

acudirá ao centro ata que acade dito control. 

 A partir do día fixado pola Consellería como límite do período de adaptación, a 

xornada horaria será completa (de 9:15 a 13:45 h.); podendo xa beneficiarse do 

uso regular dos servizos de almorzo e comedor. 

 Se se dese a circunstancia de que, rematado o período establecido pola 

Consellería, houbese algunha nena ou neno con serias dificultades de 
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adaptación, a profesora proporá a redución do horario que estime oportuna 

para ese neno ou nena. 

 

Organización  grupal e horarios: 

 

Os alumnos e alumnas de 3 anos incorporaranse de xeito progresivo, en grupos 

rotativos. Dividiremos ao alumnado en 4 grupos de 4-5 alumnos: A- B- C- D; a 

incorporación e asistencia á aula de cada un dos grupos levarase a cabo segundo o 

establecido na seguinte táboa: 

 

 

 
De  9:15   a  11  h. 

 

De   12    a   13:45   h. 

 

1º
  
Dia  (9 setembro) 

 

Grupo A 

 

Grupo B 

 

2°  Día    (10 setembro) 

 

Grupo C 

 

Grupo D 

 

Do 13 ao 16 ambos inclusive 
 

Grupos A e C 

 

Grupos B e D 

Do 17 ao 21 ambos inclusive 
 

Totalidade do alumnado  de 09:15 a 12:00 

 

 

 Este Plan de Adaptación está aprobado pola Comisión de Coordinación 

Pedagóxica, o Claustro e o Consello Escolar.  

Tódolos anos dáselle a coñecer ás familias implicadas nunha reunión que se 

celebra nos últimos días de xuño; nos primeiros días de setembro ten lugar outra 

reunión coa profesora titora na que se fai pública a composición de cada un dos grupos 

e se ofrece a posibilidade de elixir o horario que mellor se adapte ás necesidades de 

cada familia, sempre e cando isto non implique un desequilibrio no número de 

alumnado que compón cada grupo. 
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2. OBXECTIVOS. 

 

2.1. Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 

 Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, a través da interacción cos outros 

e da identificación gradual das propias características, posibilidades e limitacións, 

desenvolvendo sentimentos de autoestima e de autonomía persoal. 

 Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e algunhas 

das súas funcións. 

 Descubrir as posibilidades de acción e de expresión, coordinando e controlando 

cada vez con maior precisión  xestos e movementos. 

 Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades ou preferencias, e ser 

capaces de  expresalos e comunicalos e tamén, identificar e respectar os das 

outras persoas.  

 Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar tarefas 

sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá, reforzando o sentimento de 

autoconfianza e sendo quen de solicitar axuda. 

 Aceptar as pequenas frustracións, manifestando unha actitude tendente a superar 

as dificultades que se presenten na realización de tarefas sinxelas e na resolución 

de problemas da vida cotiá. 

 Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos dos demais, 

desenvolvendo actitudes de respecto, axuda e colaboración que non impliquen 

comportamentos submisos ou dominantes. 

 Progresar na adquisición de hábitos e de actitudes relacionados coa seguridade, 

coa hixiene, coa alimentación e co fortalecemento da saúde, apreciando e 

gozando das situacións cotiás de equilibrio e de benestar emocional. Pedir e 

aceptar axuda nas situacións que o requiran. 

 Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no 

desenvolvemento das tarefas. 

 Aceptar e respectar as diferenzas individuais: sexo, etnia, cultura, características 

físicas… 

 Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación propia, o 

respecto aos demais, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a 

aceptación da identidade sexual e cultural. 
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2.2. Área de coñecemento do contorno 

 

 Observar e explorar o contorno de forma activa, percibindo cambios e facendo 

interpretacións persoais sobre situacións e feitos significativos, e amosando 

interese polo seu coñecemento 

 Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas  e  explicacións e 

anticipando efectos ou consecuencias, nas distintas situación da vida diaria e 

nalgúns experimentos realizados. 

 Coñecer e valorar os compoñentes básicos do contorno, descubrindo os cambios 

e as transformacións que se producen en relación coas súas causas, 

desenvolvendo actitudes de coidado, de respecto e de responsabilidade na súa 

conservación. 

 Gozar das actividades en contacto coa natureza, valorando a súa importancia 

para a saúde e benestar.  

 Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente, actuando 

sobre elementos e coleccións, identificando os seus atributos e as súas 

calidades, e establecendo relacións de agrupamento, de clasificación, de orde e 

de cuantificación. 

 Utilizar a serie numérica para contar obxectos e elementos do medio, resolver 

situacións problemáticas  e tomar conciencia da funcionalidade dos números na 

vida cotiá. 

 Situar temporalmente actividades da vida cotiá, localizando datas no calendario e 

rexistrándoas posteriormente. Observar e interpretar o tempo atmosférico. 

 Empregar o coñecemento matemático para comprender situacións e resolver 

problemas na vida diaria: establecendo relacións, ordenando, comparando, 

medindo, etc. 

 Observar e explorar de forma activa o seu medio familiar, natural e social, 

xerando interpretacións sobre algunhas situacións e feitos significativos, e 

amosando interese polo seu coñecemento. 

 Relacionarse cos demais coñecendo as normas que permiten a convivencia en 

grupo, desenvolvendo hábitos de axuda, colaboración e cooperación, así como 

exercitarse na resolución pacífica de conflitos. 
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 Coñecer características, producións culturais, valores e formas de vida dos 

compañeiros doutros países e etnias próximos á súa experiencia, xerando 

actitudes de confianza, de respecto e de aprecio. 

 Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da 

cultura galega: expresións artísticas, costumes, festas populares, folclore, 

gastronomía, etc. 

 

2.3. Linguaxes: comunicación e representación 

 

 Empregar diferentes linguaxes (oral, escrita, plástica, musical e corporal) como 

instrumento de comunicación, disfrute e como medio de expresar ideas, 

sentimentos, desexos, emocións e informacións. 

 Valorar a importancia dos elementos non verbais presentes na comunicación 

humana (xestos, a mirada, olfacto, tacto e o silencio). 

 Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais, en diferentes situacións e 

contextos, e con diferentes interlocutores; apreciando a linguaxe como 

instrumento valioso de relación cos demais amosando unha actitude positiva cara 

ao seu uso. 

 Comprender que as palabras, números, notas musicais, escrituras 

indeterminadas, iconas e outros símbolos e signos convencionais poden 

representar os pensamentos, ideas, experiencias, coñecementos e intencións das 

persoas. 

 Comprender as intencións e as mensaxes doutros nenos e de adultos, adoptando 

unha actitude positiva cara á lingua, tanto a propia coma a dos demais, 

amosando actitudes de gozo e de interese.  

 Iniciarse na lingua escrita e comprender, reproducir, reescribir (tendo presentes 

as diferenzas evolutivas a nivel individual) e recrear textos como parte do proceso 

de adquisición da lingua escrita. 

 Usar a biblioteca (da aula e do centro) coma unha fonte valiosa de  información e 

disfrute. 

 Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira (vocabulario básico, cancións…) 

para comunicarse en actividades dentro da aula e mostrar interese e gozo ao 

participar nestes intercambios comunicativos en lingua inglesa. 

 Comprender os contidos e as intencións das mensaxes verbais e xestuais que lle 

transmiten o profesor de lingua inglesa e os seus compañeiros, en situacións 

cotiás e lúdicas. Interaccionar oralmente cos compañeiros e co profesor. 
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 Adquirir vocabulario básico que contribúa ao seu desenvolvemento integral. 

Producir palabras, frases breves e sinxelas oralmente sobre temas cotiás para 

comunicarse dentro do contexto do aula.  

 Aproximarse á cultura anglosaxona a través do coñecemento dalgunhas 

manifestacións típicas (Halloween, Christmas, Easter). 

 Achegarse ao coñecemento de obras plásticas, adquirindo sensibilidade estética 

e gozando da súa observación, interpretación e expresión, mediante o emprego 

de diversas técnicas e materiais. 

 Valorar e respectar as obras plásticas, tanto as propias como as alleas. 

 Coñecer diferentes obras musicais, gozando da súa escoita e interpretación. 

 Explorar as posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos cotiáns e 

de instrumentos musicais, discriminando os seus trazos distintivos e algúns 

contrastes  básicos. 

 Desenvolver habilidades comunicativas experimentando con xestos e 

movementos corporais e participando en dramatizacións, danzas e xogos 

simbólicos e de expresión corporal. 

 Potenciar a capacidade creativa a través das linguaxes artísticas para imaxinar, 

inventar, transformar,… desde as súas ideas, experiencias, sentimentos, … 

 Iniciarse no uso, coñecemento e valoración das TIC como medio de expresión, 

comunicación, innovación e búsqueda de datos. 
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3. CONTIDOS. 
 

3.1. Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 
 

3.1.1. O corpo e a propia imaxe 

 

 Exploración do corpo humano: recoñecemento, situación e representación das 

súas partes. 

 Recoñecemento das distintas sensacións e percepcións sensoriais e dos 

sentidos como medio de comprensión do mundo que nos rodea. 

 Identificación e expresión de necesidades básicas, sentimentos e emocións 

propios e alleos e o seu control progresivo. 

 Aceptación e valoración axustada e positiva de si mesmo, confiando nas súas 

posibilidades e recoñecendo  as limitacións propias. 

 Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación e características dos 

demais, evitando actitudes discriminatorias. 

 Identificación das diferentes etapas  da vida valorándoas positivamente. 

 Desenvolvemento da identidade sexual e aceptación do corpo sexual feminino e 

masculino. Mantemento dunha actitude crítica ante os estereotipos ofertados a 

través dos medios de comunicación. 

 

3.1.2. Xogo e movemento 

 

 Gusto polo xogo. Coñecemento, comprensión e aceptación das regras de xogo. 

 Progresivo control do ton, do equilibrio e da respiración. Satisfacción polo 

crecente dominio corporal. 

 Adquisición de nocións básicas de orientación e coordinación de movementos. 

Resolución de labirintos. 

 Gozo do xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo unha actitude de 

axuda e cooperación con iguais e con persoas adultas. 

 Aceptación do xogo como medio de disfrute e de relación cos demais. 

 Coordinación progresiva da súas habilidades psicomotrices finas e grosas.  

 Potenciación do xogo como elemento común a todas a culturas. 

 Exploración das posibilidades perceptivas, motrices e expresivas propias e das 

demais persoas, amosando iniciativa para aprender habilidades novas. 
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3.1.3. A actividade cotiá 

 

 Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de tarefas e 

conciencia da propia competencia. 

 Participación en actividades da vida cotiá con iniciativa e progresiva autonomía 

na súa realización. 

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

 Valoración e gusto polo propio traballo ben feito e polo das demais persoas. 

 Habilidades para a interacción e para a colaboración, e actitude positiva para 

establecer relacións de afecto coas persoas adultas e cos iguais. 

 Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal: capacidades, actitudes e 

coñecementos aplicándoos nas súas actividades diarias. 

 

3.1.4. O coidado persoal e a saúde 

 

 Recoñecemento das necesidades básicas do corpo: hixiene, alimentación, 

descanso,… 

 Adquisición de hábitos saudables como a hixiene corporal e ambiental, a 

adecuada alimentación, o consumo responsable e o descanso. 

 Aceptación das normas establecidas nas comidas, nos desprazamentos, o 

descanso e a hixiene. 

 Gusto por un aspecto persoal coidado. 

 Colaboración no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

 Emprego responsable e axeitado de instrumentos, ferramentas e instalacións 

para previr accidentes e evitar situacións de risco.  

 

3.2. Coñecemento do contorno 

 

3.2.1. Medio físico: elementos, relacións e medida 

 

 Interese pola exploración dos obxectos  e materiais presentes no medio, 

recoñecendo a súas funcións e mantendo una actitude de coidado e respecto 

tanto polos propios como polos alleos. 

 Interese pola comparación, clasificación, cuantificación e ordenación dos 

obxectos atendendo a súa forma, tamaño, cor, cantidade, situación no espazo…, 

en contextos significativos e tarefas da vida cotiá. 

 Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades de obxectos e de materiais, 

observando a súas características e a súa aplicación na vida diaria. 

 Identificación das formas planas e tridimensionais en elementos do contorno. 
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 Recoñecemento do uso do número na vida diaria, análise das súas diferentes 

funcións e inicio no rexistro de cantidades.  

 Emprego dos números para identificar, contar, clasificar, numerar e ordear 

elementos da realidade; sempre en situacións contextualizadas e significativas. 

 Descubrimento do orde establecido na serie numérica a través da reflexión e o 

conteo. 

 Utilización da acción de contar como estratexia para a obtención dun dato 

numérico, e como resultado de operacións de cálculo sinxelas e funcionais. 

 Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida cotiá: 

localizar un dato numérico, facer unha repartición, realizar unha estimación,… 

 Exploración e investigación do comportamento físico de diferentes obxectos  e 

materiais con variadas accións en situacións libres ou dirixidas.  

 Achegamento a algunas magnitudes físicas -peso, lonxitude, capacidade- a 

través da estimación: comparando, sopesando, observando.. 

 Adquisición progresiva da noción do paso do tempo mediante as actividades da 

vida cotiá. 

 Observación do calendario para averiguar a data e descubrir a organización do 

tempo en semanas, meses, anos… 

 Interacción con diferentes instrumentos de medición de uso social: reloxio, 

báscula, metro… 

 Utilización de xogos de mesa, como actividades lúdicas que unen o razoamento, 

a reflexión e o divertimento en grupo. 

 Utilización das nocións espaciais básicas para describir a súa propia situación ou 

a dalgún obxecto, orientarse no espazo, percibir distancias…. 

 Exploración lúdica das propiedades e características dalgúns corpos xeométricos 

elementais. 

 Representación e interpretación do espazo empregando a imaxinación en 

debuxos, planos, fotografías, mapas… 

3.2.2. Achegamento á natureza 

 

 Identificación dalgunha característica e funcións vitais dos seres vivos. 

Diferenzas entre seres vivos e obxectos inertes . 

 Observación de un ser vivo na aula ou no seu medio natural, rexistrando os 

resultados da observación e contrastando os datos entre as compañeiras e 

compañeiros.  
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 Observación  e identificación do tempo atmosférico, os cambios que produce na 

paisaxe, as súas consecuencias e o seu reflexo no calendario.  

 Identificación dalgunhas características, necesidades e cambios no proceso de 

crecemento das persoas  e outros seres vivos. 

 Actitude de curiosidade, respecto e coidado cara aos animais e plantas. 

 Descubrimento das diferentes formas en que se encontra a auga na natureza, 

comprendendo a súa importancia para os seres vivos e valorando a necesidade 

da súa conservación e facendo un uso responsable dela. 

 Formulación de hipóteses buscando respostas e explicacións sobre as causas e 

consecuencias de fenómenos naturais: día, noite, calor, choiva.... e dos 

producidos pola acción humana. 

 Conservación e protección da Natureza. Valoración da súa importancia para a 

saúde e o benestar. Gozo en actividades ao aire libre.  

 Participación en proxectos de investigación do medio natural que vaian xurdindo 

ao longo do curso, reflectindo o proceso e os resultados en diferentes formatos. 

 

3.2.3. Cultura e vida en sociedade 

 

 Identificación da familia como primeiro grupo social, recoñecendo aos seus    

membros, relacións de parentesco, mantendo unha actitude de colaboración e 

asumindo pequenas responsabilidades. 

 Recoñecemento e respecto dos diferentes tipos de familia. Aceptación da propia 

situación familiar.  

 Identificación da escola como grupo social ao que pertencen, recoñecendo as 

dependencias, as súas funcións e as  persoas que nela traballan (mestres, pais, 

persoal auxiliar…).  

 Participación activa na vida do grupo clase, acomodando o seu comportamento 

ás normas establecidas e amosando disposición para compartir e resolver 

conflitos. 

 Observación de servizos, ocupacións e necesidades na vida do barrio: rúas, 

profesións…  

 Interculturalidade: interese e disposición favorable para establecer relacións        

respectuosas, afectivas e recíprocas con nenos e con nenas doutras culturas.  
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 Achegamento as funcións que cumpren persoas, organizacións e institucións 

para cubrir necesidades e achegar servicios presentes na súa comunidade:  

lecer, saúde, limpeza, seguridade...; evitando estereotipos sexistas. 

 Interese por participar na vida familiar, escolar e organización social da                                                               

comunidade con actitudes de afecto, iniciativa e colaboración, e por asumir 

pequenas responsabilidades. 

 Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega (magosto, samaín, 

entroido, letras galegas…). Sucesos e persoas relevantes da historia da súa 

comunidade, do seu pais e do mundo. 

 

 

3.3. Linguaxes: comunicación e representación 

 

3.3.1. Linguaxe verbal 
 

ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

 

 Utilización e valoración da lingua oral para comunicar e expresar ideas, 

pensamentos e desexos, e como mecanismo para regular a propia conduta e a 

das demais persoas. 

 Uso dun léxico rico e variado, aumentando a precisión na estructuración das 

súas frases. 

 Interese por  participar nas diversas situacións de comunicación oral: narracións, 

anécdotas, conversas, xogos colectivos,…incrementando progresivamente o 

propio vocabulario. 

 Expresións de mensaxes empregando unha entonación, pronunciación e 

estructuración cada vez mais axeitadas. 

 Participación en situacións de comunicación variadas, usando argumentos nas 

súas conversas, escoitando atentamente e respectando quendas . 

 Uso axeitado das formas socialmente establecidas para relacionarse coas 

demais persoas: saúdos, despedidas, cumprimentos, fórmulas de cortesía. 

 Interese por participar en interaccións orais en lingua inglesa, en rutinas e 

situacións habituais de comunicación, amosando unha actitude positiva cara a 

esta lingua. 

 Formas socialmente establecidas para iniciar, manter e rematar unha conversa 

en lingua inglesa: saudar, identificarse, dar e pedir información, identificar e 

localizar obxectos, expresar peticións, dar ordes, felicitar, dar as grazas, etc. 

 Aspectos temáticos necesarios para establecer a comunicación en inglés: 

números, cores, animais, xoguetes, corpo, comida, roupa, contos, colexio... 
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 Recoñecemento dos sons da lingua inglesa, así como o ritmo e a entoación 

(cancións, conversacións). 

 Comprensión e producción de mensaxes orais sinxelas en inglés (saúdos, 

despedidas, peticións, ordes…), procedentes de varias fontes (con axuda 

xestual, visual…).  

 Compresión e produción de cancións, etc. 

 Participación en xogos e actividades. Imitación de sons, ritmos e frases. 

 Expresións de tradición cultural. 

 

APROXIMACIÓN Á LINGUA ESCRITA 

 

 Gusto e pracer por escoitar narracións e instruccións lidas por outras persoas. 

 Achegamento á lingua escrita como medio de información, comunicación e gozo 

a través de soportes diferentes. 

 Iniciación no uso da lingua escrita en situacións reais e contextualizadas. 

 Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión gráfica. 

 Identificación de palabras e frases escritas en situacións significativas e usuais. 

 Utilización de criterios cuantitativos e cualitativos para identificar, localizar e 

distinguir palabras, frases... 

 Iniciación no coñecemento sobre o sistema de escritura a través do uso de 

palabras e frases xeradas en contextos significativos e funcionais. 

 Gusto e interese por producir mensaxes con trazos cada vez mais lexibles e 

precisos. 

 

ACHEGAMENTO Á LITERATURA 

 

 Escoita e comprensión da lectura en voz alta de distintos tipos de textos, nas 

dúas linguas oficiais, como fonte de pracer e aprendizaxe compartida. 

 Gusto polas dramatizacións de textos literarios, expresándose con axuda de 

recursos non lingüísticos. 

 Recitado  de textos sinxelos memorizados previamente, gozando da beleza que 

as palabras producen. 

 Interese por compartir sensacións, emocións e opinións provocadas polas 

produccións  literarias. 

 Participación en xogos lingüísticos acompañados de respostas corporais, para 

divertirse e aprender. 

 Uso das bibliotecas, do centro e da aula, como medio de aproximación á 

literatura e como medio de información e disfrute. 
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3.3.2. Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal 
 

 Utilización dos sentidos para exploración dos elementos presentes no contorno, 

con actividades de tocar, oir, ver, ulir. 

 Descubrimento e experimentación dalgúns elementos que configuran a linguaxe 

plástica: forma, cor, textura, liña, espazo e volume. 

 Gusto e pracer ante a observación das creacións plásticas dos grandes mestres, 

apreciando elementos básicos das formas de expresión que lles permitan 

desenvolver a súa sensibilidade estética. 

 Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas presentes na 

aula, no contorno, en museos,… compartindo as emocións que producen e 

indicando se gustan ou non. 

 Potenciación da imaxinación e fantasía das nenas e nenos para enriquecer a 

actividade creativa. 

 Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais, útiles e 

soportes.  

 Uso das distintas técnicas, debuxo, pintura, collage, e a combinación de dúas ou 

máis  como recurso e medios de expresión e comunicación. 

 Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, para a 

consecución dunha melloría na producción. 

 Escoita, interpretación e gozo de obras musicais populares, clásicas e 

contemporáneas.  

 Exploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos 

cotiás e de instrumentos musicais. Discriminación de sons e dos seus contrastes. 

 Utilización de xestos e de movementos corporais para a expresión e para a 

comunicación.  

 Representación de personaxes, feitos e situacións cotiás.  

 Participación e gozo en actividades de dramatización, xogo simbólico e outros 

xogos de expresión corporal. 
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3.3.3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a 
comunicación 

 

 Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como fontes de 

información, de comunicación, de expresión, de estratexias de exploración e 

investigación. 

 Achegamento ao uso do ordenador, a cámara dixital,…como proceso creativo: 

iniciación no procesador de textos, debuxar con Paint… 

 Achegamento  ás produccións audiovisuais como películas, series de animación 

e xogos didácticos sinxelos, facendo sinxelas valoracións críticas dos seus 

contidos e estética.  

 Iniciación no uso moderado dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da 

Información e da Comunicación. 

 Coñecemento, coidado e uso, na medida das súas posibilidades, das 

ferramentas tecnolóxicas: uso do rato con precisión, acendido e apagado do 

ordenador, uso do CDRom, uso do teclado, apertura de programas a través das 

iconas correspondentes, emprego das iconas de gardar e imprimir…. 
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4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 
 

4.1. Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 Representar a figura humana. Identificar os sentidos e as súas funcións. 

Expresar e denominar emocións e sentimentos. 

 Dar mostra dun coñecemento progresivo do seu esquema corporal e dun control 

crecente do seu corpo, global e segmentario, manifestando confianza nas súas 

posibilidades, e respecto e aceptación polas características dos demais.  

 Identificar percepcións e sensacións que nos chegan a través dos sentidos. 

 Amosar unha imaxe axustada e positiva de si mesmo. 

 Identificar semellanzas e diferenzas entre persoas, valorando positivamente a 

diversidade. 

 Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e 

comprender os das demais persoas. 

 Participar en distintos tipos de xogos, tanto os da propia cultura como os 

doutras, progresando na coordinación e control de habilidades que cada 

actividade require. 

 Resolver labirintos con progresiva autonomía e precisión. 

 Participar en xogos colectivos aceptando as normas que os rexen, e regulando a 

expresión de sentimentos e emocións que provoca a propia dinámica dos xogos. 

 Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá. 

 Utilizar axeitadamente os espazos e materiais apropiados, facendo uso das 

normas establecidas para cada uso. 

 Consolidar progresivamente hábitos de coidado persoal: hixiene, saúde, 

alimentación e benestar; amosando un aspecto persoal coidado.  

 Respectar as normas de seguridade e actuar coherentemente ante elas para 

previr accidentes. 

 Participar e colaborar no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

 Manifestar progresivamente hábitos de organización, de atención, de iniciativa e 

de esforzo. 
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4.2. Área de coñecemento do contorno 

 

 Explorar os elementos e obxectos do contorno, recoñecendo os seus atributos e 

calidades. 

 Agrupar, clasificar e ordenar obxectos e elementos do contorno segundo 

distintos criterios (forma, cor, tamaño, peso,…). 

 Establecer relacións entre as características e o seu comportamento físico (caer, 

rodar, botar,…). 

 Empregar os números para identificar, contar, clasificar, informarse e ordenar 

elementos da realidade en situacións cotiás da vida escolar; aproximándose ao 

seu valor notacional e conceptual. 

 Resolver problemas sinxelos relacionados con situacións que xurdan na vida 

cotiá, empregando e comparando magnitudes de peso, lonxitude e capacidade e 

aplicando operacións como engadir, quitar, medir, repartir... 

 Recoñecer algúns aspectos xeométricos básicos: liñas, puntos, rectángulos, 

triángulos, círculos, esferas, cubos... en  obxectos e elementos do seu contorno 

inmediato. 

 Utilizar as nocións espaciais básicas para describir oralmente, e representar dun 

xeito elemental, a súa  propia situación en relación cos obxectos e as demais 

persoas.  

 Usar e comprender nocións temporais básicas, ordenando temporalmente feitos 

referidos á súa vida. Rexistrar a data no calendario. Nomear os días da semana. 

 Interesarse polo medio natural e os seus cambios. Identificar e nomear algún 

dos seus compoñentes, establecendo relacións sinxelas de interdependencia. 

 Nomear as estacións do ano e as súas características. Rexistrar o tempo 

atmosférico. 

 Manifestar actitudes de coidado e respecto cara á natureza e participar en 

actividades para conservala.    

 Identificar e recoñecer  as diferentes etapas da vida nas persoas e outros seres 

vivos. 

 Identificar os grupos sociais máis significativos do contorno: familia, escola, 

veciñanza… e coñecer algunhas características da súa organización. 

 Recoñecer, identificar algúns  servizos comunitarios e respectalos.  

 Respectar as normas de seguridade na rúa e nos transportes. 

 Amosar habilidades sociais e progresar na resolución autónoma de conflictos. 
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 Coñecer algunhas manifestacións culturais próximas e doutras realidades, 

valorando a súa diversidade e riqueza. 

4.3. Linguaxes: comunicación e representación 

 
 

 Utilizar a lingua oral con claridade para expresarse, acomodala as distintas 

intencións comunicativas. 

 Escoitar con atención e comprender mensaxes diversas: instrucións, relatos…  

 Comprender, valorar e interesarse pola linguaxe escrita, iniciándose na 

utilización funcional da lectura e a escritura como medio de comunicación, de 

información e gozo. 

 Producir diferentes textos con escritura convencional ou non, con propósitos e 

intencións diferentes. 

 Escoitar, compartir e gozar da lectura en voz alta dos distintos textos escritos 

presentes na aula e no contorno próximo, iniciándose no seu uso e na 

comprensión das súas finalidades. 

 Usar a biblioteca con respecto e coidado, valorándoa como espazo de 

información e lugar de entretemento. 

 Mostrar interese en aprender, esforzándose e participando na clase de inglés. 

 Escoitar con interese as instrucións da clase de lingua inglesa, intentando 

comunicarse co profesor e coa marioneta Monkey. 

 Comprender as cancións/rimas (letra, accións…), participando na súa 

interpretación en lingua inglesa. 

 Recoñecer o vocabulario clave da unidade e empezar a nomealo en inglés  

 Entender o contido dun conto en lingua inglesa. 

 Responder non-verbalmente ou verbalmente ás instrucións en inglés. 

 Amosar interese e curiosidade pola utilización dos distintos instrumentos e 

materiais de expresión plástica, identificando cores, tonalidades, texturas... 

 Escoitar con interese e gozar coas distintas obras musicais. 

 Identificar sons e gozar do canto e da danza, seguindo o ritmo. 

 Participar activamente na interpretación de cancións axeitadas á idade. 

 Mostrar interese por explorar as posibilidades de expresión do corpo e dos 

movementos.  

 Participar con agrado nas dramatizacións e xogos corporais.  

 Utilizar as tecnoloxías da información e comunicación como vehículo de 

expresión e comunicación. 
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 Coñecer e utilizar algúns medios audiovisuais e tecnolóxicos. Distinguir entre 

realidade e ficción. 

 Facer un uso moderado dos medios e das tecnoloxías. 

 

4.4. Mínimos esixibles para pasar á etapa de Educación Primaria 

 

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

 Localizar e nomear en si mesmo/a e nos demais as principais partes do seu 

corpo e representar a figura humana de xeito recoñecible. 

 Amosar unha coordinación de movementos máis ou menos axeitada á súa 

idade. 

 Ter autonomía nas accións encamiñadas á satisfacción das necesidades 

básicas: alimentación, hixiene, vestido,… 

 Resolver con iniciativa e autonomía as tarefas básicas de aula: localización e 

uso de materiais, identificación dos diferentes espazos respectando as normas 

básicas da aula,…  

 Identificar semellanzas e diferenzas entre obxectos, atendendo a diversos 

criterios (formas e cores básicas). 

 Ser  quen de manifestar vivencias e emocións persoais. 

 Integrarse en xogos de grupo sinxelos, respectando polo menos dúas normas 

básicas de xogo. 

 Ter en conta os riscos importantes e actúa con certa precaución ante eles. 

 Manifestar  hábitos de organización e atención:  

a) Localizar o seu recanto. 
b) Seleccionar os materiais que precisa para cada tarefa. 
c) Seguir  polo menos tres consignas dadas pola mestra para a realización das tarefas. 

d) Ser quen de escoitar un relato curto. 
 
ÁREA DO COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

 Coñecer as persoas do seu marco social e os seus nomes e sabe explicar as 

relacións máis básicas entre familiares. 

 Ordenar as accións máis relevantes do día, distinguindo nocións temporais 

básicas como día/noite onte/hoxe/ mañá, e antes/despois/agora. 

 Enumerar diferenzas e semellanzas entre obxectos pola cor, forma e tamaño. 

 Ordenar coleccións polo número de elementos que ten, de maior a menor e de 

menor a maior. 

 Identificar os diferentes usos e funcións dos números e empregar a opción de 

contar como estratexia para a obtención dun dato numérico. 
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 Asociar os números ata o dez  coas cantidades que representan.  

 Recoñecer algunhas figuras xeométricas: triángulo, cadrado, círculo, rectángulo. 

 Empregar as nocións espaciais para explicar a localización dalgún obxecto ou 

persoa: diante/detrás, arriba/abaixo, dentro/fora, preto/lonxe, ao lado/no medio. 

 Diferenciar entre seres vivos e obxectos inertes. 

 Identificar algunha característica e función vital dos seres vivos do seu contorno. 

 Identificar a familia como primeiro grupo social recoñecendo ós seus membros e 

relación de parentesco. 

 Identificar a escola como grupo social ó que pertence, recoñecendo as 

dependencias, as súas función e as persoas que nela traballan. 

 Aceptar e respectar as normas de funcionamento da aula e do centro. 

 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

 Comprender instrucións sinxelas que impliquen dúas ou tres accións 

consecutivas.  

 Expresar con espontaneidade, coherencia e pronuncia axeitada á idade 

emocións, sentimentos e vivencias. 

 Diferenciar entre formas escritas e outras formas de expresión gráfica. 

 Recoñecer o seu nome e o da maioría dos seus compañeiros. 

 Escoitar con atención a lectura de diferentes textos literarios ( contos, 

rimas,…) 

 Amosar iniciativa e organización nas producións plásticas, empregando 

diferentes cores. 

 Comprender os xestos e as manifestacións corporais como unha forma 

de comunicación. 

 Comunicar emocións con xestos e expresións. 
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5. METODOLOXÍA. 

 

5.1. Principios e concrecións metodolóxicas 

 

Tendo en conta os obxectivos que pretendemos conseguir con esta planificación 

da nosa labor docente e o momento evolutivo no que se atopa o alumnado do 2º Ciclo 

de Educación Infantil (período sincrético e egocéntrico), a metodoloxía pola que se rexe 

a  nosa  acción está baseada nos seguintes principios: 

 Globalización: entendido como un xeito de organización que permite abordar a 

realidade en toda a súa complexidade; é dicir, os contidos deben ser 

traballados partindo de situacións problemáticas cuxa solución requira a 

converxencia dos coñecementos das distintas áreas. Esta globalización, 

referida a como se ensina e non ao que se ensina, é a que posibilita a 

adquisición de aprendizaxes significativas. Este principio é un dos piares 

básicos sobre os que se asenta o traballo por Proxectos. 

 Aprendizaxe significativa: entendido como aquel que fai posible atribuír 

significado as novas aprendizaxes a partires do que xa se coñece, que asegura 

que os coñecementos adquiridos dentro e fora da aula poden ser utilizados 

noutras circunstancias e no momento en que se precise; capacitando ao 

alumnado para comprender a realidade, valorala e intervir sobre ela. O primeiro 

paso para conseguila, é descubrir os coñecementos previos do noso alumnado, 

para partir deles á hora de abordar novas aprendizaxes; o segundo será 

conectar estas novas aprendizaxes coas necesidades, experiencias e vida real 

dos nenos/as para conseguir unha motivación interna, ademais da externa. 

 Actividade: entendido coma un conxunto de estratexias que permiten e 

estimulan aos nenos/as a participar como suxeitos da súa propia aprendizaxe. 

Crearemos situacións nas que o noso alumnado teña que observar, facer 

propostas, tomar decisións, formular hipóteses, analizar, sacar conclusións, 

facer xuízos críticos,…  

 Afectividade: o neno e a nena, cando chegan á escola necesitan sentirse 

queridos para sentirse seguros, esta seguridade contribúe de xeito moi positivo 

á formación dunha autoimaxe axustada e positiva de si mesmos. Para elo, 

trataremos de que a incorporación á aula sexa o menos traumática posible (ver 

estruturación do período de  adaptación), que recoñezan na mestra a un adulto 

cercano, comprensivo, que lles axuda e os protexe cando é necesario e no que 

poden confiar; brindarémoslles, dende o primeiro momento, a posibilidade de 
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elixir aos seus compañeiros de xogo e, en ocasións, as súas propias 

actividades.  

 Individualización e socialización: cada neno/a é un ser único e diferente, ten 

un modo particular de sentir e actuar; por iso a nosa planificación ten que estar 

supeditada ao tipo de alumnado ao que vai dirixida, así coma aos diferentes 

ritmos de maduración e estilos de aprendizaxe. Isto non entra en contradición 

co proceso de socialización, a pesares do egocentrismo destas idades, o noso 

alumnado é sociable, coopera co adulto, vaise adaptando progresivamente ás 

normas e amosa un crecente desexo de xogar cos iguais. Por esta razón, nas 

nosas aulas, fomentarase un clima participativo a  través de asembleas diarias,  

preguntas abertas, xogo e traballo en recantos (imprescindible nestas idades, 

tanto pola cantidade de coñecementos sobre o medio físico que lles 

proporciona, como polo papel primordial que desempeña no proceso de 

socialización). 

Estes principios metodolóxicos teñen a súa concreción nas rutinas como 

situacións de aprendizaxe, no traballo por proxectos, na planificación de secuencias  

didácticas, na programación de unidades didácticas, na organización do espazo en 

recantos e na organización do tempo. 

 

5.1.1. As rutinas como situacións de aprendizaxe 

 

En base a algúns dos principios metodolóxicos aos que nos acabamos de referir 

(globalización, aprendizaxe significativa, actividade e socialización), concibimos as 

rutinas diarias como un instrumento de aprendizaxe co que trataremos de que o 

alumnado, cada día, explore unha nova parcela e deste xeito avance e afonde nos 

seus coñecementos; o que propiciará, por unha banda, interpretacións cada vez máis 

axustadas da realidade na que vive e, pola outra, o desenvolvemento de competencias 

como autonomía e iniciativa persoal, lingüística, matemática, social e cidadá e 

coñecemento e interacción co mundo físico. 

Dado que as rutinas son actividades que se realizan a diario, cando pasa un certo 

tempo, é fácil que a meirande parte do grupo se enfronte a elas dun xeito mecánico; a 

partires deste momento non se poden considerar situacións de aprendizaxe. Para que 

isto non ocorra, aproveitaremos estes momentos para plantexar preguntas ao 

alumnado que o leven a reflexionar, relacionar, deducir,…; intentaremos que a maior 

parte do tempo e esforzo que lles dedicamos se concentren en construír  novas 

aprendizaxes acerca do sistema alfabético, de numeración, organización do tempo,… 
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Como norma xeral, diariamente e en todos os niveis realizaranse as seguintes 

RUTINAS DIARIAS: 

 Elección de encargado/a na lista do alumnado  

 Pasar lista e rexistro de asistencia. 

 Localización no calendario do día en que nos atopamos. 

 Escritura da data no encerado. 

 Observación e rexistro do tempo atmosférico. 

 Elección de recantos. 

 Reparto de materiais. 

Para o desenvolvemento destas rutinas, cada aula contará con diferentes paneis, 

fotos, nomes, números e outros materiais plastificados que permitan ao alumnado 

rexistrar os resultados das súas observacións e reflexións de xeito autónomo. A mestra 

actuará como mediadora, plantexando  preguntas que inviten á reflexión e fomentando 

a colaboración do resto do grupo co encargado/a, propiciando así a aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 Este curso engadimos NOVAS RUTINAS relacionadas coa hixiene e 

derivadas da situación sanitaria: 

1. Ao inicio da xornada, na asamblea, a mestra botará hidroxel nas mans e 

ensinará aos nenos e nenas como teñen que lavar as mans a través de 

xogos e cancións. Aproveitaremos este momento para repasar rutinas e as 

normas da clase relacionadas coa hixiene. 

2. Lavarán as mans antes e despois da merenda, á volta do recreo e á saída, 

e  cada vez que usen o baño. 

3. Irán ao baño en grupos de 4/5 nenos/as, son os grupos estables cos que 

están na mesa  de traballo e na merenda. 

4. O sanitario e a billa limparase despois de cada grupo estable. 

5. Iniciaremos aos  nenos/as no uso da máscara e deben traer unha máscara 

de reposto nun sobre ou bolsa de tea na mochila. Usarémola desde que se 

entra no recinto escolar ata a merenda, no momento lector e na saída. 

Unha vez que o neno/a cumpra 6 anos de idade será obrigatorio o seu 

uso na aula. 
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5.1.2. Traballo por proxectos 

 

Tal e como se contempla no Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se 

establece o currículo de E. Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, no apartado 

de orientacións metodolóxicas para o 2º Ciclo, pto. 2; no noso centro, e para cada un 

dos niveis, desenvolveremos “…proxectos de traballo consensuados, negociados e 

levados a cabo colectivamente polo grupo…”, aproveitando calquera necesidade de 

resolver un problema. Tamén contemplaremos outros puntos de partida coma: unha 

noticia ou suceso de actualidade relevante, a chegada de materiais á aula (animais, 

plantas, ovos, niños,….), a realización dunha visita ou excursión ou acontecementos da 

vida escolar ou familiar que esperten inquedanzas nunha parte considerable do grupo. 

Nestas idades que nos ocupan, a temática dos proxectos acostuma a estar en 

estreita relación cos contidos da Área de Coñecemento do contorno, pero isto non 

quere dicir que non desenvolvamos outros relacionados con calquera das outras áreas, 

se a situación o require, nin que non haxa que programar algunha unidade didáctica 

para abordar contidos desta área que non teñen cabida nos proxectos levados a cabo. 

 

 

XUSTIFICACIÓN 

 

     O traballo por PROXECTOS  permítenos: 
 

 Partir das ideas e intereses do alumnado, confrontalas entre si e contrastalas con 

outras informacións para que se fagan conscientes de cales eran axustadas e cales 

deben ser modificadas.  

 Manexar diversas e variadas fontes de información xa que esta non está 

predeterminada de antemán.  

 Desenvolver estratexias de búsqueda e tratamento da información que lles axuden a 

pensar por si mesmos.  

 Relacionar diferentes contidos en torno a problemas ou hipóteses que facilitan ao 

alumnado a construción dos seus coñecementos.  

 Transformar a información procedente dos diferentes saberes disciplinares en 

coñecemento propio.  

 Respectar as características do grupo favorecendo a aprendizaxe entre iguais e 

dende a diversidade.  

 Que o alumnado se faga consciente do seu proceso de aprendizaxe, a medida que 

se van desenvolvendo as diferentes fases e actividades que hai que desenrolar 

para levar a cabo o proxecto.  
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 Elaboración de produtos finais nos que se recolla a síntese das aprendizaxes 

levadas a cabo.  

 Que o ensinante actúe como condutor do proceso de aprendizaxe e non como 

transmisor de coñecementos. 

 

FASES DE DESENVOLVEMENTO 

 

 Elección do tema en base a uns argumentos. 

 Comunicación de ideas previas ou aval. Inicial: ¿que sabemos? ¿que queremos 

saber?. 

 Planificación do desenrolo mediante a elaboración do guión. 

 Búsqueda de fontes de información e tratamento da mesma. 

 Organización do traballo: programación, pautas de colaboración. 

 Desenrolo, realización e avaliación do proxecto. 

 Síntese do proxecto ou produto final. 

 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS DO TRABALLO POR PROXECTOS (Competencias ás que contribúen) 

 

 Progresar cara a obxectividade: dar razóns ou saber argumentar para a elección dun 

proxecto. (Comp. en comunicación lingüística, autonomía e iniciativa persoal). 

 Respectar e valorar as opinións, puntos de vista, interpretacións,… dos iguais. 

(Comp. social e cidadá, comunicación lingüística). 

 Desenrolar a capacidade de plantexar preguntas. (Comp. no coñecemento e a 

interacción co mundo físico, aprender a aprender). 

 Aprender a moverse na biblioteca escolar e utilizala con frecuencia dende os 

primeiros anos. (Comp. en comunicación lingüística, autonomía e iniciativa persoal). 

 Manexar as distintas fontes de información que nos ofrece a sociedade en que 

vivimos.(Tratamento da información e competencia dixital, autonomía e iniciativa persoal). 

 Identificar ás persoas e o mundo que nos rodean como unha fonte de información a 

ter moi en conta. (Aprender a aprender, coñecemento e interacción co mundo físico) 

 Sentirse membro dun grupo, aceptando e asumindo as responsabilidades asignadas. 

(Comp. Social e cidadá, autonomía e iniciativa persoal). 

 Aprender a diferenciar entre niveis de coñecemento: o da fantasía e o da realidade. 

(Aprender a aprender, tratamento da información) 

 Coñecer e practicar formas de sistematización da información, distinguindo o 

importante do anecdótico. (Tratamento da información, aprender a aprender ) 
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 Traballar  un tema en profundidade, valorando as aportacións de tódolos membros 

do grupo. (Aprender a aprender e comp. social e cidadá) 

 Aprender a resolver preguntas ou problemas plantexados a partires da información 

manexada. (Aprender a aprender, comp. matemática) 

 Iniciarse no coñecementos do vocabulario culto/científico a partir da construción de 

definicións de obxectos e feitos, tendo en conta os seus atributos e funcións. 

(Comunicación lingüística, comp. matemática) 

 
 
 
 

CONTIDOS XERAIS DO TRABALLO POR PROXECTOS 

 Diálogo entre os membros do grupo. 

 Elección dun tema, respectando os principios democráticos. 

 Búsqueda de argumentos válidos cós que sustentar as propostas ou respostas que 

se dan. 

 Anticipación das estratexias a seguir para o desenvolvemento do proxecto. 

 Organización e distribución de tarefas entre os membros do grupo. 

 Asunción da observación, descrición e análise como procedementos básicos do 

traballo de aula. 

 Realización de clasificacións e ordenacións con diversos criterios. 

 Utilización e manipulación de obxectos de xeito convencional e orixinal. 

 Xeneralización dalgún dos conceptos traballados. 

 Interese por acadar unha actitude dialogante: levantar a man, escoitar ao que fala, 

centrarse no diálogo. 

 Defensa dos propios dereitos e opinións e respecto polos dos demais. 

 Toma de conciencia das diferentes formas de aprender a realidade (do que vemos, 

dos demais, da información que chega...) 

 Valorar a importancia do traballo en equipo (entre todos xorden máis ideas). 

 Interese por aceptar pequenas responsabilidades e asumilas. 

 Gusto e curiosidade pola exploración de obxectos. 

 Concienciación de que ninguén o sabe todo, dubidar é bo, dos erros tamén se 

aprende e rectificar é de sabios. 

 

Tanto os obxectivos coma os contidos aos que nos acabamos de referir son 

xerais e comúns para todos os proxectos; na planificación de cada proxecto 

concretaranse de xeito máis específico, en relación coa temática do proxecto, os 

obxectivos e contidos que se abordarán con respecto a cada unha das áreas.  
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5.1.3. Lectura, escritura e aproximación á literatura 
 
Este proceso de aprendizaxe abordámolo dende un “enfoque constructivista” 

baseado nas investigacións, estudos e traballos de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, 

sobre da psicoxénese da escritura; a nosa intervención como mestras irá dirixida a 

plantexar actividades abertas, que propicien no noso alumnado o paso dunhas etapas 

a outras máis evolucionadas. Concibimos a lectura como a capacidade para interpretar 

textos e a escritura como a capacidade de producir textos, isto implica que se debe de 

aprender a ler “lendo” e a escribir “escribindo”. En aplicación do paradigma aprender 

facendo, ofreceremos ao alumnado de Educación Infantil a posibilidade de achegarse 

a calquera tipo de texto de uso cotiá antes de que sexa capaz de ler e escribir de xeito 

convencional: poden explicitar as ideas previas que teñen antes de chegar á escola, 

formular hipóteses sobre o que está escrito, a funcionalidade,…, analizar un texto 

dende a súa perspectiva infantil e incluso producir textos sinxelos en función das súas 

capacidades e da etapa na que se atopen .  

En base a esta concepción, o equipo de ciclo deseñará varias secuencias 

didácticas para traballar o nome propio e os distintos tipos de textos, que logo cada 

titora adaptará ao grupo e ao nivel no que vai a desempeñar a súa labor docente. As 

bases sobre as que se elaborarán ditas secuencias didácticas son as seguintes: 

DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS POR NIVEIS. 

 3 anos: nome propio, contos e receitas de cociña. O traballo contemplado 

para este nivel é basicamente de achegamento aos textos mencionados, polo 

que deberá ser retomado e ampliado nos niveis superiores. As actividades de 

análise e produción estarán centradas nas listaxes (de nomes propios, de 

personaxes de contos, de ingredientes,…). 

 4 anos: nomes de compañeiros/as, contos, receitas de cociña, publicidade, 

poesía, notas informativas. Neste nivel farase un traballo máis sistemático de 

análise das propiedades de cada texto. 

 5 anos: nome e apelidos propios e dos demais, poesía, biografía e textos 

informativos. Neste nivel fomentarase, na medida do posible a produción de 

textos. 

Esta distribución será flexible, o que significa que en calquera dos niveis 

aproveitaranse as oportunidades que a vida diaria nos brinde para traballar calquera 

texto enumerativo, literario, informativo, expositivo ou prescriptivo.  
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CADA SECUENCIA DIDÁCTICA DEBERÁ CONTER  

 Actividades de detección de ideas previas e achegamento a ese tipo de texto.  

 Actividades de análise das propiedades e funcionalidade do texto. 

 Actividades de produción, que ben poden ser de reescritura dun texto 

coñecido ou de produción orixinal respectando, na medida do posible, as 

propiedades do texto explicitadas nas actividades de análise do texto. 

 

5.1.4. Filosofía para nenos/as: programa “xogar a pensar” 

 
 

     Ten as súas raíces no proxecto educativo “JUGAR A PENSAR” creado por Irene de 

Puig e Angélica Sátiro, específicamente para a etapa de E. Infantil, tomando como 

referente o currículo educativo “Philosophy for children” do filósofo Matew Lipman. Esta 

proposta ten como obxectivo traballar e reforzar as distintas habilidades de 

pensamento na escola (observar, adiviñar, formular hipótesis, averiguar, comparar, 

imaxinar…) a través de actividades con contos, xogos e arte, empregando como 

ferramenta básica a FALA, o diálogo entre os nenos e nenas, no que o mestre/a actúa 

como conductor e estimulador do pensamento, xa que nun 1º momento é o que formula 

as preguntas clave. 

     Estas preguntas deberán ser o suficientemente abertas para que, por unha banda, 

movan á reflexión e, pola outra, sirvan de modelo para que os nenos vaian 

“aprendendo pouco a pouco a formular preguntas coherentes e interesantes para 

os demáis” o que, sen dúbida, contribuirá a enriquecer as sesións.  

     Cando falamos de “filosofía para nenos” non nos estamos referindo a formar 

pequenos filósofos (ensinar sobre o pensar) senon a plantexarlles preguntas e 

actividades que  contribuan a que sexan mellores persoas e mellores ciudadanos: 

 Pensar e falar razonablemente. 

 Argumentar as súas afirmacións. 

 Considerar distintas perspectivas 

 Convertirse en seres máis reflexivos e atentos ó discurso dos demáis. 

     Todo esto axudaralles a enfrentarse aos problemas da vida cotiá e a atoparlles 

solucións de xeito autónomo. Coas actividades plantexadas pretendemos traballar o 

pensamento en relación coa linguaxe e có mundo, de xeito que exerciten as distintas 

habilidades para construir a súa propia identidade.  
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O programa consta dun LIBRO DE RECURSOS para o profesor e un LIBRO DE 

CONTOS para ler aos alumnos/as no que aparecen contos populares europeos e 

brasileiros. Da posta en práctica encargarase a profesora de apoio coa colaboración da 

titora de cada grupo. 

INICIO  DAS SESIÓNS 

 No nivel de 3 anos, a partires do 2º trimestre, xa que consideramos que o grupo 

necesita adquirir uns hábitos e normas básicos antes de abordar este traballo. 

 O día que decidimos empezar, aparece a mascota na aula a proponlles “xogar a 

pensar”; no momento en que aceptan xa se desenrola a primeira sesión, que 

consiste en buscar entre todos un  nome que lle quede ben. 

 Igual que noutros xogos establecemos unhas regras ou normas para “xogar a 

pensar”. O xeito de establecelas varía en función da idade do grupo. Cando 

empezamos en 3 anos, é a mascota a que establece 3 ou 4 básicas: 

 Sentarémonos en círculo  

 Cando queiras falar, levanta a man.  

 Escoita aos demais con atención 

 Pensa o que vas dicir antes de falar 

       O  resto vanse consensuando a medida que van sendo necesarias. Según van 

xurdindo, ímolas recollendo nun cartel para lembralas sempre ao inicio das sesións e 

deste xeito ilas asumindo pouco a pouco. 

 Ademais de establecer unhas normas tamén tratamos de crear un ambiente 

especial que nos axude a prepararnos para empezar:  decidimos onde nos 

queremos sentar e como; mascota anuncia que día vai a vir e en qué momento, e 

incluso pode establecer un sinal para que todos e todas sepamos que chegou: facer 

soar unha campaíña, apagar as luces... 

 Nos niveis de 4 e 5 anos, iniciarase o traballo do 1º trimestre con actividades para 

traballar as emocións e despois seguiremos con xogos relacionados co sentido do 

oído,xa que na aula de 5 anos hai un neno con deficiencia visual. 

  HORARIO 

     Faremos unha sesión semanal en cada nivel educativo. A duración da sesión será 

25 minutos. 
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5.1.5. Traballo cooperativo 

 

A única maneira de atender xuntos nunha mesma aula a alumnos diferentes ,tal 

como esixe a opción por unha escola inclusiva, é introducir nela unha estrutura de 

aprendizaxe cooperativa, en detrimento dunha estrutura individualista ou competitiva. 

  A partir da definición de aprendizaxe cooperativa de Johnson, Johnson e  Holubec, 

(1999) e tendo en conta as achegas de Spencer  Kagan (1999) a aprendizaxe 

cooperativa é o uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, xeralmente de 

composición heteroxénea en rendemento e capacidade, aínda que ocasionalmente 

poden ser máis homoxéneos, utilizando  unha estrutura da actividade tal que asegure 

ao máximo a participación equitativa (para que todos os membros do equipo teñan as 

mesmas oportunidades de participar) e potencie ao máximo a interacción simultánea 

entre eles, coa finalidade de que todos os membros dun equipo aprendan os contidos 

propostos, cada un ata o máximo das súas posibilidades e aprendan, ademais, a 

traballar en equipo.   

Xeralmente os equipos de aprendizaxe cooperativa están formados por catro 

alumnos, máximo cinco. A composición dos equipos debe de ser heteroxénea (en 

xénero, etnia, intereses, capacidades, motivación, rendemento, autonomía...). En certo 

xeito, cada equipo debe reproducir as características de todo o grupo clase.  

Antes de introducir a aprendizaxe cooperativa, deberemos preparar minimamente 

ao grupo, e ir creando, aos poucos, un clima favorable á cooperación, a axuda mutua, a 

solidariedade... Trátase de incrementar, paulatinamente, a conciencia de grupo, no 

sentido de que entre todos conforman unha pequena comunidade de aprendizaxe. 

Trátase, en definitiva, de programar unha serie de dinámicas de grupo. 

 Algunhas dinámicas de grupo para favorecer a interrelación, o coñecemento 

mutuo e a distensión dentro do grupo que traballaremos en educación infantil son: A 

pelota, A tea de araña,  A maleta, Quebracabezas de adiviñas,... 

 

Estruturas cooperativas básicas. Denominámolas así  porque trátase de 

estruturas que se poden utilizar  para distintas finalidades nos diferentes momentos ou 

secuencias do proxecto. As estruturas que máis utilizamos en educación infantil son: 

folio  xiratorio e  lapis ao centro. 

 

Por último, cada equipo terá unha carpeta cun plan de equipo no que rexistrará os 

seguimentos e a avaliación do que fixeron. 
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5.2.     Organización do espazo 

 

As nosas aulas, dende hai anos, están organizadas en RECANTOS, 

respondendo deste xeito as necesidades do alumnado (autonomía, socialización, 

fisiolóxicas, xogo, movemento, afectividade, expresión, experimentación, 

descubrimento, etc.)  e as orientacións sobre o ambiente físico de aprendizaxe que 

figuran no Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo de E. 

Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A distribución do espazo e a organización de mobiliario e materiais fíxose en base 

aos seguintes CRITERIOS: 

 Debe favorecer situacións de interrelación diferentes: gran grupo, pequeno 

grupo, actividade individual, grupo de nenos/as e adultos. 

 Debe permitir ao alumnado desprazarse con facilidade, sen caer na 

sobreprotección, favorecendo o desenvolvemento da súa autonomía. 

 O ambiente debe ser estimulante (diversos materiais) e ordenado (estética) e 

ofrecer distintas posibilidades de acción e de uso. 

 Todos os espazos deben ser sans e seguros, evitando riscos innecesarios. 

 

Tendo en conta estes criterios, as tres aulas de E. Infantil presentan unha 

disposición semellante, aínda que adaptada a cada espazo e a cada grupo; todas 

dispoñen das seguintes ZONAS:  

 Zona de acollida: situada na entrada da aula, dispón de perchas individuais 

(identificadas coa foto e o nome no nivel de 3 anos, e co nome e apelido nos 

niveis de 4 e 5 anos) onde cada neno/a deixa o seu abrigo, mochila e mandilón 

(este curso lévano para casa tódolos días e xa o traen posto na entrada); así 

como dunha caixa para depositar o libro emprestado e lido na casa. É un 

espazo despexado onde a mestra acolle ao alumnado cando chega á aula, ten 

intercambios informais coas familias o se organiza o grupo á hora de saír; 

desempeña unha función importante xa que permite manter unha orde nas 

entradas e saídas e fomenta a autonomía persoal. 

 Recanto da biblioteca: onde se atopan os libros (de imaxes, contos, de 

consulta,…) organizados en andeis, letras e pizarra magnética,  letras móviles 

para compoñer palabras, puzzles de letras, fotos, ordenadores infantís,…; 

materiais esenciais para o desenvolvemento da linguaxe, para realizar 

actividades relacionadas coa lectura e a escritura e para iniciar o 

desenvolvemento da competencia dixital. 
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 Recanto da lóxica matemática ou dos puzzles: onde se ubican os puzzles, 

encaixes, ensartables, xogos de mesa, números, instrumentos de medida, 

bloques lóxicos, regretas,….e demais materiais que inviten á manipulación, 

recoñecemento de atributos e propiedades dos obxectos, clasificación, 

resolución de problemas,…. 

 Recanto da plástica: dotado cun cabalete, diversos materiais para pintar 

(pinceis, esponxas, pinturas, ceras, rotuladores,…), para modelar (plastilina, 

pasta de modelar, moldes, rodetes,…), para facer colaxe (anacos de tea, 

papeis de distintas cores e texturas, pegatinas,…). As actividades que se 

desenvolven neste recanto van dirixidas a fomentar a creatividade e a 

imaxinación, aínda que se alternan con outras propostas e dirixidas pola 

mestra. 

 Recanto da casiña: concíbese como un espazo para o xogo simbólico, de 

representación de papeis de adultos,… e nel podemos atopar cociña, 

cacharriños, bonecos cos seus complementos, banco carpinteiro, perruquería, 

tenda, disfraces e demais materiais que fomenten o intercambio de relacións 

persoais, a igualdade, o respecto cara aos demais, etc.  Algúns destes 

materiais permanecen fixos durante todo o curso e outros iranse alternando. 

 Recanto das construcións: con diferentes xogos de construción (de plástico, 

de madeira, de encaixar, de apilar,…), animais de plástico, coches, garaxe, etc. 

É un espazo relativamente amplo e despexado, xa que se utiliza tamén como 

zona para a ASEMBLEA diaria ou reunión en gran grupo; nel podemos atopar 

bancos suecos para que se sente o alumnado, paneis para as rutinas diarias, 

encerado, carteis, etc. 

Estes son os espazos fixos e permanentes ao longo de todo o curso, en cada 

aula, e dependendo das necesidades ou da época do ano, pódense organizar outros 

variables coma o da natureza, o do proxecto que se está a desenvolver en cada 

momento, etc. 

Cada un destes recantos dispón do mobiliario necesario (andeis) para albergar o 

material que se atopa nel; dito mobiliario está colocado perpendicularmente á parede 

co obxectivo de conseguir unha separación física consistente entre uns recantos e 

outros, imitando as distintas estancias dun fogar.  Deste xeito cada grupo de 4 ou 5 

nenos/as pode desenvolver actividades e xogos diferentes, de xeito simultáneo, sen 

interferir nas actividades e xogos dos demais; á vez que se propicia unha certa 

intimidade e complicidade, favorecedora das relacións interpersoais  entre o alumnado, 
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e entre este e o profesorado. En cada un deles dispoñemos dunha mesa ou mesas de 

traballo e cadeiras suficientes para sentar aos que elixiron ese recanto (4 ou 5) e a 

mestra; esta mesa faise imprescindible á hora da merenda, para xogar con algúns 

materiais e para realizar actividades en papel tanto a nivel individual coma en pequeno 

grupo. Tamén se habilitará en cada un destes espazos unha zona para a exposición ou 

secado de traballos (taboleiro de cortiza, cabalete, corda con pinzas,…) 

Con respecto as demais dependencias do centro que tamén son do noso uso, 

serán tratadas no apartado de materiais e recursos.  

 

 

5.2.1 Organización de espazos para este curso debido a situación 
sanitaria 
  

Este curso, ao igual que o anterior, traballarase en grupos estables de 4/5 

nenos/as no momento de xogo nos recantos e na merenda, e estes grupos estables 

cambiarán por trimestres. 

Para o xogo en recantos, seleccionaremos xogos  de cada recanto para cada 

día da semana. Ao finalizar a xornada retiramos os  xogos para que pasen unha 

cuarentena de 48-72 horas ou ben  limpiaremos o material para poder usalo ao día 

seguinte. Así haberá lotes de caixas para utilizar por días: 

-1 caixa será utilizada luns e xoves. 

-Outra caixa só a usarán os mércores. 

-E outra caixa de xoguetes ou material os martes e venres. 

Os grupos estables ou cooperativos  pasarán polos  distintos recantos ao longo da 

semana. 

Para o traballo escrito individual, cada neno/a  usará material individual 

organizado en caixas ou botes co seu nome. 

Nos recreos organizamos distintas quendas. Os alumnos/as de EI van na 

primeira quenda, cada aula ten asignada unha zona (rotarán ao longo da semana polas 

distintas zonas) e non poden manter contacto cos nenos e nenas de outra aula. 

O equipo docente de infantil acordou que non se utilizarán a casiña e o areeiro. 

O tobogán pode usarse por turnos e a mestra/e  vixiará que soamente o utilice un 

neno/a de cada vez. Os outros  xogos utilizaranse e serán hixienizados  ao finalizar a 

xornada. 
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5.3. Organización do tempo 

 

Pensamos que o tempo é un instrumento importante na acción educativa, polo 

que a súa distribución terá que ser intencional; na etapa de Educación Infantil, a 

organización do tempo deberá responder as seguintes características: 

a) Flexibilidade: que nos permita adecualo ás características das distintas tarefas 

o aos ritmos individuais do alumnado. Esta flexibilidade deberá estenderse ademais 

aos intereses e acontecementos que xurdan no día a día, contemplando a posibilidade 

de aproveitar situacións e momentos nos que a distribución do tempo non sexa un 

impedimento para xogar, coñecer, explorar ou sacar conclusións xunto co adulto ou cos 

compañeiros/as. 

b) Tempo para a interrelación: é moi importante propiciar a relación e 

comunicación entre todos os membros da Escola, por lo que será preciso buscar 

momentos para elo: nas entradas pola mañá, nos tempos que compartimos os mesmos 

espazos, en visitas de pequenos grupos a outras clases, en distintas festas, ... 

c) Ritmos diarios: coas rutinas diarias, ofrecemos ao noso alumnado de curta 

idade, una forma específica de entender o tempo. Axúdalles a concibir o tempo como 

una secuencia predicible de acontecementos, aportándolles seguridade e estabilidade. 

Na rutina diaria ha de ter cabida a satisfacción de necesidades (alimentación, hixiene, 

repouso), as actividades específicas (dirixidas, libres, lúdicas, de atención...) e as 

rutinas como momentos de reflexión e aprendizaxe (encargados, pasar lista, 

calendario, tempo atmosférico, elección de recanto,…). 

Aínda que  a distribución horaria de cada unha das tres aulas vai a estar 

condicionada polo horario dos especialistas (Relixión, Educación Física, Música e 

Lingua Inglesa), á hora de organizar os tempos restantes, cada titora deberá buscar o 

equilibrio entre os definidos por ela mesma (asembleas, conversas, lecturas,…) e 

outros onde os nenos e nenas poidan organizar libremente a súa actividade a partir de 

ritmos  e necesidades persoais; xa que toda a estancia na escola é tempo educativo, 

pois precisa da presenza e apoio do adulto, tanto dentro da aula como no patio, tanto 

en momentos de actividade libre como en momentos de actividade dirixida. 

No noso centro temos xornada continuada, cun horario lectivo de 9:00 a 13:50;  

nesta franxa horaria, en cada unha das aula sucédense os seguintes momentos cuxa 

duración e ordenación vai a estar en función da idade do alumnado e da intervención 

dos especialistas: 

 Acollida: este ano as entradas e saídas van ser graduadas. 

  Aula de 3 anos: entrada 9:15, saída 13:45 

  Aula de 4 anos: entrada 8:55, saída 13:55 
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  Aula de 5 anos. entrada 9:05, saída 14:05 

 Asamblea: cunha duración aproximada de 45’, tempo no que se desenvolven 

as rutinas, as conversas sobre o traballo que se está a desenvolver, as 

actividades de observación, manipulación ou reflexión previas ao traballo 

individual ou en pequeno grupo,…. 

 Traballo e xogo nos recantos: tamén cunha duración aproximada de 45’, xa 

que hai recantos (biblioteca, plástica ou lóxica) nos que o tempo se distribúe 

entre algunha actividade dirixida e outras de libre elección. Nos recantos 

unicamente de xogo (casiña e construcións) o alumnado precisa de tempo para 

organizarse no xogo, xogar e recoller todo o material. Cada neno/a elixirá un 

recanto diferente cada día, de xeito que pase por todos ao cabo da semana. 

 Aseo e merenda: neste momento as tres aulas contan con baño dentro, cando 

remata o tempo dos recantos comeza o momento (45’ aprox.) de traballar 

hábitos de hixiene e alimentación: todo o alumnado pasa polo baño para 

satisfacer as súas necesidades, lavar as mans antes de sentarse a merendar.  

 

 Merenda en tempos da covid19: 

 A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados (mesa 

de referencia) e co grupo de alumnos/as de referencia dentro da aula, 

antes do recreo .  

  Realizarase unha desinfección das mesas cun produto apto mentres o 

alumnado procederá ao lavado de mans con xabón. 

 Teñen que traer a merenda nun recipiente con tapa dentro dunha  

mochila doada de abrir e fácil de limpar. 

 Botella de auga co nome do/a alumno/a 

 Aos nenos/as de 3 anos  botarémoslles galletas e “palitos” nun bol que 

levarán todos os días para lavar na casa. 

 

 

 Recreo:  é o momento do xogo libre no patio; os días que vai mal tempo 

acudimos  ao patio cuberto e a súa duración é de 30’. Nos días en que vai bo 

tempo, acudimos ao parque infantil e a duración pode prolongarse ata os 50’ 

coa finalidade de dispoñer dun tempo para ir iniciando ao alumnado no manexo 

dos xogos populares con que conta a Ludoteca (uso do recreo previo ao 

Covid). 
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 Este curso o recreo organizarase por zonas e en dúas quendas(explicado 

no punto de organización do espazo) 

Os grupos de infantil poderán saír a un segundo recreo coa titora, 

utilizando a mesma zona que no primeiro recreo, como ocio organizado. 

Algúns días teñen apoio de especialistas. 

 Hora de ler: establecida para todo o centro despois do recreo; a súa duración 

na etapa de E. Infantil oscila entre os 15’ e os 20’. 

 Traballo individual: a súa duración é variable, dependendo da proposta e dos 

ritmos individuais. 

 Recollida da aula, abrigos, mochilas e despedida. 

 
 
 

5.4. Interrelación familia-escola 

 

Partimos da base de que, nestas idades, a educación dos rapaces debe ser unha 

tarefa compartida por pais e docentes, polo que se fai imprescindible unha actuación 

conxunta en busca dunha mínima coherencia de mensaxes e modelos que os nenos/as 

reciban de ambos medios (fogar e escola). Tamén debemos ter moi presente a 

importancia que teñen, para o seu desenvolvemento, os primeiros vínculos afectivos 

que establezamos, tanto con eles coma cos seus medios familiares. 

Consideramos que, dende a nosa labor como docentes de E. Infantil, debemos 

facer un esforzo por conseguir un grao aceptable de implicación e participación das 

familias na vida escolar que posibilite, desde unha actitude de respecto e apoio, acadar 

o clima de confianza necesario para o correcto desenvolvemento do proceso de 

adaptación á escola e para manter unha relación continua e unha actuación conxunta 

ao longo de toda a etapa. 

Ademais de ser promotoras de confianza, faise imprescindible que preveamos e 

garanticemos os medios suficientes de relación, información e comunicación coas 

familias. As ocasións nas que traballaremos a relación familia-escola e que nos van 

servir de “canles de comunicación” son as seguintes: 

– Primeira reunión de pais/nais novos/as:  na última semana de xuño 

convocamos ás familias dos nenos/as de 3 anos, que en setembro se 

incorporarán por primeira vez ao centro, a un primeiro encontro grupal.  O 

obxectivo prioritario da reunión será reflexionar sobre o proceso de adaptación á 

escola. Exporanse algúns aspectos vivenciais do tema, as pautas organizativas 

previstas polo centro, os criterios sobre os que foron elaboradas, a súa duración, 
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as recomendacións ao respecto,… Tamén se entregará a entrevista inicial, 

comentarase o que hai que preparar para os primeiros días e aclararanse todas 

as dúbidas plantexadas polas familias.  

– Entrevista inicial: como se acaba de sinalar, entrégaselles aos pais/nais de 

nova incorporación (3 anos en xuño, 4 e 5 anos en setembro). No momento de 

entregar o cuestionario coméntanse os distintos apartados, logo cada familia 

cumpriméntao na casa  para entregalo á mestra titora, a ser posible antes da 

incorporación do seu fillo/a á escola, coa finalidade de que esta dispoña da 

información antes de acoller ao alumnado na aula.    

– Reunións de nivel ou de titoría: realízaas cada titor/a co grupo de pais/nais do 

seu nivel; convocaranse dúas ou tres ao longo de cada curso académico. A 

primeira terá lugar a principios de setembro, antes do inicio das actividades 

lectivas, nela exporanse as normas de funcionamento, merendas (ANEXO III), 

organización e enfoque do novo curso. Sempre que sexa necesario, 

convocarase unha segunda reunión polo medio do curso para facer un 

seguimento da marcha do grupo. A finais de maio ou principios de xuño, terá 

lugar a última reunión de nivel, nela farase balance do curso, comentarase coas 

familias todo o relacionado coa saída de fin de curso e daranse unhas 

orientacións de cara ás vacacións estivais. 

– Reunións propostas a partir de actividades que plantexa o titor/a, o ciclo 

(proxecto de traballo, saída do grupo, solicitude de colaboración,…) ou o Centro 

(celebración de conmemoracións ou festas nas que participen os pais/nais). 

– Relacións espontáneas: son aquelas que se establecen ás entradas e saídas,  

para comentar aspectos moi concretos e sen planificación previa. 

– Entrevistas por un motivo concreto: poden ser solicitadas polos pais/nais ou 

polo titor/a; normalmente planificaranse no tempo de titoría (martes de 16:00 a 

17:00), pero poden darse en calquera outro momento. Teñen como finalidade o 

intercambio de información  por ámbalas dúas partes: por parte do docente á 

familia, para informalos da actitude do neno/a con respecto ás actividades que 

se realizan na aula, as súas relacións, dos problemas que xurdan, etc.; por parte 

da familia ao titor/a, sobre o desenvolvemento evolutivo e emocional do neno, da 

súa actitude na casa, se hai algunha necesidade especial que debe atenderse... 

 

 Este curso a relación coas familias vai ser distinta ata que non cambie a 

situación sanitaria. 
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As canles de comunicación serán a traves de: 

-Abalar 

-O correo da xunta da titora. 

-Chamadas de teléfono ou videochamada para as titorias ou recados. 

  As familias non poden entrar no centro polo que non poderemos facer 

actividades como: o libro da mascota, contacontos nas aulas, o protagonista, ... 
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6. MATERIAIS E RECURSOS. 

 

6.1. Materiais 

 

Para a posta en práctica desta programación docente contaremos principalmente 

con materiais da vida cotiá e con fichas elaboradas polas titoras, xa que fai tempo que 

no noso centro non se empregan as propostas das distintas editoriais de xeito 

sistemático; isto non quere dicir que non utilicemos algúns destes materiais de distinta 

procedencia como unha ferramenta de traballo máis. 

Ademais do mencionado como dotación dos distintos recantos, outros materiais 

de uso habitual nas nosas aulas son: 

 Todo tipo de textos impresos en calquera soporte: contos, revistas, xornais, 

folletos publicitarios, carteis, libros informativos, de poesía,…. 

 Abecedarios con distintos tipos de letras: maiúsculas, minúsculas, 

manuscrita,… Letras móbiles para compoñer palabras. 

 Textos numéricos: etiquetas da roupa, axendas telefónicas, números móbiles, 

carteis coa serie numérica, distintos calendarios, prezos,… 

 Fichas elaboradas polo profesorado. 

 Elementos do medio natural: tartarugas, eirugas, plantas, froitos,… 

 Envases baleiros de  diferentes produtos de consumo habitual. 

 Fotografías, libros de imaxes, murais,… 

 Materiais de refugallo, tesoiras, punzóns, alfombriñas,… 

 Ordenador (hai un en cada aula) 

 Siluetas de cartolina, papel continuo, pintura de dedos, ceras brandas, papel 

de charol, celofán, seda, cola, recipientes, cordóns, febras de la, gomets,… 

 

En definitiva, tratamos de utilizar o maior nº posible de elementos do medio 

natural e sociocultural que contribúan a crear un ambiente significativo, ademais de  

espertar o interese por explorar e experimentar, e de axudar a comprender como 

funciona a realidade na que viven inmersos.  

 

6.2. Recursos ambientais. 

 

O colexio conta cun Museo do Xogo Popular, froito dun Programa Europeo que 

tiña como finalidade a recuperación do xogo popular, e que proporcionou unha nova e 

fermosa identidade ao noso centro. Atópase ubicado no corredor da planta baixa, xunto 

coas tres aulas de E. Infantil e outras dependencias do centro. 

Consideramos que, nesta etapa, o xogo é fundamental e imprescindible para a 

aprendizaxe e socialización dos rapaces. Tanto o museo, cos seus carteis, xogos, 
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brinquedos,…, como a Ludoteca,  con xogos tradicionais dos que o alumnado pode 

desfrutar nos recreos, en actividades organizadas, son dous recursos moi valiosos, xa 

que propician o desenvolvemento das seguintes COMPETENCIAS: 

 Autonomía e iniciativa persoal: favorecen a perseveranza, o control emocional, 

e os hábitos relacionados coa seguridade. 

 Cultural e artística: moitos xogos tradicionais van acompañados de cancións e 

retahílas. 

 Social e cidadá: a participación supón a asunción e respecto das regras do 

xogo. 

 Coñecemento e interacción co mundo físico: hábitos saudables, 

comportamento dos brinquedos ante as nosas accións,… 

 

O centro tamén conta con outras dependencias e recursos que son de uso 

habitual do alumnado de E. Infantil e ás que acudimos con regularidade (este curso 

non se utilizarán) 

 Salón de usos múltiples: sérvenos como ximnasio nos días fríos e chuviosos 

do inverno, e como lugar de representación de actividades de todos os niveis 

(festas, conmemoracións,…), xa que está dotado de escenario. 

 Biblioteca do centro: dende que nos concederon o Plan de mellora de 

Bibliotecas escolares, todo o alumnado desta etapa acude semanalmente, por 

grupos e acompañado da profesora de apoio, para facer o empréstito e levar á 

casa libros de imaxes, contos, poesía, informativos,… que se atopan 

clasificados e etiquetados por cores segundo o tipo de libro e segundo a idade 

á que van dirixidos. Neste espazo tamén se levan a cabo as actividades de 

formación de usuarios da biblioteca. 

   Este curso, a diferencia do curso pasado, xa podemos acudir cos nenos 

e nenas á biblioteca de centro a realizar o empréstito de libros, xa que 

según o protocolo covid o aforo da biblioteca escolar será o mesmo que o 

das bibliotecas públicas. 

 Sala de medios Audiovisuais: dotada con ordenador, canon, pizarra 

electrónica, altofalantes e asentos para corenta persoas. Utilizámola para o 

visionado de documentais, películas, vídeos, para acceder ao blog  da  

biblioteca, para realizar actividades en rede,… 

 Aula de música: dotada de equipos musicais e instrumentos, é onde reciben a 

clase semanal de educación musical (polo Covid a clase de música semanal 

será en cada aula de 3, 4 e 5 anos). 



 44 

 

 

Fóra do edificio, contamos cos seguintes espazos exteriores aos que acude o 

alumnado desta etapa: 

 Polideportivo: utilizado como ximnasio cando vai bo tempo; é un espazo 

moi grande, dotado de gradas, aseos, almacén de material,… A el tamén 

acudimos o día da Festa do Deporte (fin de curso) para ver algún partido, a 

entrega de premios, etc. 

 Patio cuberto: situado á esquerda da entrada principal; non é moi grande 

pero suficiente para que o alumnado de Infantil desfrute do recreo cando 

vai mal tempo. Posibilita o desenvolvemento de actividades movidas e 

ruidosas, satisfacendo a necesidade real de movemento, de facer ruído, de 

berrar libremente, que os nenos e nenas teñen. Dado que é un espazo 

baleiro,  e para promover o xogo motriz no alumnado de 3 anos, no tempo 

de recreo dotámolo de arrastres, carros, carretillas,motos,… Tamén 

contamos con xogos de construcción (pezas grandes) e o xogo da oca 

para fomentar o desenvolvemento de xogos máis tranquilos nun espazo a 

distinto nivel e favorecer así a incorporación do alumnado de 3 anos ao 

patio. 

 

 Parque infantil: situado entre o edificio principal e o pavillón; conta cunha 

zona de xogos infantís con chan de caucho, zona de cemento e zona de 

céspede e árbores. Acudimos a el durante o recreo nos días de bo tempo; 

aquí teñen a posibilidade de combinar as actividades movidas e ruidosas 

do espazo anterior, con outras máis tranquilas de observación, 

manipulación e experimentación da natureza (plantas, animais, terra, 

sol,…) 

Estamos convencidas de que estes espazos favorecen o proceso de aprendizaxe 

en aspectos como: o desenvolvemento do xogo espontáneo e psicomotor, o 

establecemento de relacións co grupo de iguais e cos nenos e nenas de outros niveis, 

a comunicación con outros rapaces e rapazas e con adultos distintos da titora,… 

 

6.3. Recursos humanos 

 

Ademais das tres profesoras titoras e da profesora de apoio, no segundo ciclo de 

E. Infantil tamén desempeñan a súa labor docente o seguinte PROFESORADO 

ESPECIALISTA:  
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 Profesora de Lingua inglesa: dúas sesións semanais de 25’ en cada 

nivel. 

 Profesora de E. Musical: unha sesión semanal de 50’ en cada nivel. 

 Profesor de E. Física: unha sesión semanal de 50’ en cada nivel. 

 Profesora de Relix. Católica: unha sesión semanal de 50’ en cada nivel. 

 Profesora de R. Evanxélica: unha sesión semanal de 50’ en cada nivel. 

         Sempre que as necesidades educativas do alumnado o requiran, as profesoras 

titoras contan en todo momento coa colaboración do DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN que, no noso centro, está constituído por: 

 Unha Orientadora a media xornada, con sede noutro centro. 

 Unha profesora de P. Terapéutica definitiva e a tempo completo. 

 Unha profesora de Audición e Linguaxe provisional e a tempo completo, 

afín a PT; e outra mestra itinerante a media xornada. 

 

Este curso contamos con unha coidadora a tempo completo para atender a un 

neno na aula de 5 anos con deficiencia visual e a outro neno na clase de 4 anos 

con TXD e que non controla esfínteres. 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

O principio de individualización conleva o tratamento da diversidade. Tal e como 

aparece reflectido no P.E.C., a  DIVERSIDADE no alumnado pode estar motivada por 

“diferenzas psicofísicas” ou por “diferenzas culturais”.  

Consideramos que o carácter preventivo é básico nesta etapa infantil, tanto a 

detección precoz coma a posterior atención temperá, proporcionarán as respostas 

educativas precisas para o alumnado con neae, co obxecto de que alcance o máximo 

desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional que evitará, nalgúns casos,  

permanencias no ciclo na etapa de E. Primaria. É por esta razón que se fai 

imprescindible unha estreita colaboración (condicionada pola dispoñibilidade horaria 

das profesoras de P.T. e A.L.) entre os membros de departamento de orientación e as 

profesoras titoras.  

 

No caso de DIFERENZAS PSICOFÍSICAS, a intervención por parte da profesora 

titora concretarase nas seguintes medidas: 

 Plantexamento de actividades abertas para que cada alumno/a as resolva 

segundo as súas propias capacidades (inferiores ou superiores á media), a súa 

evolución individual e o seu ritmo de traballo. 

 Prestación, por parte da titora, dos apoios individuais que cada neno/a precise 

para realizar as actividades que se encomenden ao grupo no que está 

integrado/a e nas áreas pertinentes. Os momentos máis propicios para prestar 

estes apoios son: asembleas (animando á participación), nos recantos 

(aproveitando o contacto directo con cada un/unha) e nos xogos. 

 Adaptación do nivel de esixencia ás posibilidades individuais de cada quen. 

Primará a valoración dos avances no proceso de aprendizaxe sobre a 

valoración dos resultados acadados. 

 

Se estas actuacións por parte da profesora titora non fosen suficientes para 

atender as diferenzas psicofísicas, solicitarase a intervención do Departamento de 

Orientación, para que o Orientador valore cada caso e estableza as medidas que se 

consideren necesarias para conseguir o desenvolvemento e a total integración dos 

escolares do centro. En función da valoración emitida polo Departamento de 

Orientación e, dependendo das necesidades educativas de cada neno/a, a profesora 

titora poderá contar coa colaboración da profesora especialista en Pedagoxía 

Terapéutica que prestará apoio dentro da aula ou da profesora especialista en Audición 
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e Linguaxe que desempeñará un traballo máis específico en sesións curtas fora da 

aula. 

 

No caso de DIFERENZAS CULTURAIS, a titora do grupo no que se integren 

nenos/as  procedentes doutras zonas fomentará: 

 O desenvolvemento de diferentes proxectos de traballo nos que se tratará de 

abordar o coñecemento das culturas de procedencia, contando para elo coa 

colaboración das familias. Con esta actuación preténdese que o grupo se 

enriqueza e teña coñecemento de toda a diversidade en canto a costumes, 

linguas, crenzas.... que nel coexisten. 

 O respecto por outras culturas de xeito que os  seus membros (en minoría no 

grupo) sintan que están facendo aportacións moi importantes a toda a clase ao 

tempo que son respectados e acollidos. 
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8. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

Concibimos a avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe como un 

procedemento global, xa que estará referido ao conxunto das capacidades expresadas 

nos obxectivos; sistemático, é dicir, tendente a facer desaparecer improvisacións e 

concretar as fontes de información e instrumentos de observación; continuo, ou sexa, 

que se emprega a diario como elemento inseparable do proceso educativo, que 

posibilita a recollida de datos e a posterior análise destes, con vistas a adecuar os 

distintos elementos do proceso; e formativo, en tanto que supón a revisión de todas as 

variables do proceso, coa finalidade de mellorar os resultados da intervención 

educativa a través da análise e valoración das aprendizaxes e do desenvolvemento do 

alumnado. 

 

Toda avaliación supón: 

 

1º Unha AVALIACIÓN INICIAL ou análise da situación de partida: é a recollida de 

información sobre o momento concreto en que se atopa cada neno/a cando chega ao 

centro, en todos os aspectos posibles (evolutivos, de aprendizaxe, sociais...). Esta 

avaliación realizarémola a través de: 

 

 ENTREVISTA INICIAL: pretendemos con ela recoller a información de forma 

clara e precisa sobre aspectos, como a historia persoal e a vida cotiá: 

desenvolvemento motor e da linguaxe, datos sanitarios, hábitos, preferencias, 

costumes, relacións..., é dicir, todos aqueles datos consignados pola familia, 

que nos axuden a avaliar as características do alumnado co que imos traballar, 

así como, as súas experiencias anteriores á escolarización.  

 OBSERVACIÓN DIRECTA: é a realizada polo profesora titora, dende que o 

neno/a chega ao Centro e durante todo o seu período de adaptación. É de gran 

valor, pois observamos por nós mesmas como se manifesta cada neno/a, como 

se relaciona cos adultos, cos iguais, cos obxectos, cos espazos, que 

estratexias ten para a súa adaptación, as situacións que lle resultan 

problemáticas, os seus coñecementos previos.  

 

Todos os datos desta avaliación inicial recollerémolos nun rexistro (Ver ANEXOS 

I e II), co fin de poder consultalo sempre que sexa preciso e usalo como referencia 

para a introdución da avaliación inicial en XADE, tal e como se contempla na orde do 

25 de xuño de 2009 pola que se regula a avaliación do segundo ciclo de educación 

infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.  
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Nos niveis de 4 e 5 anos, ao comezo de cada curso escolar, cada titora realizará 

unha avaliación inicial adaptada ao seu nivel a través da observación directa na clase, 

o seguimento do día a día, e realización de actividades de repaso e, se é o caso, 

entrevistas ás familias. 

 

2º Unha AVALIACIÓN CONTINUA E FORMATIVA ou recollida de datos e posterior análise 

e valoración: esta avaliación é a que vai dirixida a todos e cada un dos elementos do 

proceso educativo: obxectivos, contidos, recursos metodolóxicos, alumnado, 

profesorado, implicacións da familia, etc. As informacións serán recollidas por cada 

titora e obteranse a través de: 

 

 OBSERVACIÓNS DIRECTAS: serán aquelas que parecen realizarse de xeito 

informal, xa que se recollen en calquera momento e en calquera espazo, sobre 

calquera neno/a ou pequenos grupos ou de todo o grupo e que poden referirse 

a calquera tipo de actividade; xogo espontáneo, actividades suxeridas con ou 

sen intervención do adulto. Aínda que na súa forma de recollida parecen 

informais, sistematizaranse ao reflectilas en cada apartado de indicadores 

observables de avaliación. 

 OBSERVACIÓNS INDIRECTAS: é a información que solicitamos nas reunións 

de equipo ou de avaliación, comentarios dos pais cando traen e recollen aos 

seus fillos/as, cando reciben os informes de avaliación, así como unha morea 

de informacións paralelas que se dan durante o curso. 

 ANÁLISE DOS TRABALLOS E PRODUCIÓNS DOS NENOS/AS: tanto por 

parte da titora como por parte do alumnado; propiciando que, ao rematar 

algúns traballos, haxa un contraste de opinións e un momento de reflexión cos 

nenos/as sobre as tarefas realizadas, o proceso seguido e o resultado final. 

Deste xeito, ao neno/a fáiselle partícipe deste proceso (autoavaliación). 

 ENTREVISTAS COAS FAMILIAS: nun contacto distendido e individualizado, a 

entrevista cos pais/nais é un valioso instrumento de información onde 

mestres/as e pais/nais intercambian opinións, contrastan experiencias,  

informan acerca do desenvolvemento dos nenos/as e acordan actuacións 

conxuntas se fose preciso. 

 

 

Os instrumentos para a recollida de datos que utilizamos son: 

 Diario de clase: é o instrumento onde se anotan as observacións antes 

mencionadas, así como as propostas e intervencións dos titores/as, os contidos 

que se traballan, as actividades realizadas, etc.  
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 Listas de control do desenvolvemento dos nenos/as 

 Recursos audiovisuais como fotos, gravacións, etc. 

 

          Ao finalizar cada trimestre, coa información da avaliación continua, 

cumprimentaremos un Informe ás familias utilizando os indicadores observables 

propostos en XADE, tal e como se contempla na orde do 25 de xuño de 2009 pola que 

se regula a avaliación do segundo ciclo de educación infantil na Comunidade 

Autónoma de Galicia. Este preséntase aos pais e nais, como unha información  do 

desenvolvemento acadado ata ese momento polos seus fillos/as, explicándolles o 

significado dos termos cualitativos empregados para a valoración. Nel recóllense os 

indicadores específicos, referidos aos criterios de avaliación correspondentes aos 

obxectivos e contidos máis relevantes tratados durante o trimestre. 

 

3º Unha AVALIACIÓN FINAL ou elaboración de conclusións e informes dos elementos 

avaliados: esta avaliación supón unha valoración do grao de aprendizaxe que os 

alumnos/as acadaron ao finalizar un período escolar, co obxecto de adaptar os 

posteriores períodos educativos ao nivel que conseguisen.  

Realizarase un Informe Anual, ao finalizar o curso escolar, en cada nivel, tal e 

como se contempla na orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a avaliación do 

segundo ciclo de educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. Nel 

reflectiranse os datos máis relevantes do proceso de avaliación continua, as 

dificultades atopadas no mesmo, a  súa orixe e causas, as medidas adoptadas e a súa 

valoración, así coma todas aquelas observacións que a titora estime oportunas; sendo 

o do terceiro nivel (Avaliación Final do Ciclo) un informe detallado que explique a 

situación  do alumno/a e constitúa unha información valiosa ao inicio do seu percorrido 

escolar posterior. 
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9.CONCRECIÓN DO PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

   A nosa programación pretende ser o máis aberta posible (e así dar unha 

resposta axeitada á diversidade do noso alumnado), flexible e globalizada para 

favorecer un desenvolvemento integral e harmónico do/a neno/a, de este modo cada 

alumno/a vai adquirindo as aprendizaxes ao seu ritmo. 

  Faremos fincapé, debido á situación de pandemia, no traballo das emocións e 

aos sentimentos das nosas alumnas/os, continuando coas actividades desenvolvidas 

o curso pasado. 

 

 PLAN DE CONTIXENCIA  

 

Ensino non presencial (toda a clase ou centro en corentena): 

A mestra manterá contacto coa familia e co alumno/a a través de: 

-Abalar. 

-Chamadas telefónicas. 

-Videocoferencias a través da plataforma da xunta Falemos 

-O correo da xunta da titora, para que a familia poda achegar información e 

archivos á mestra. 

-Blog de infantil 

-Aula virtual( as mestras subirán material educativo para que traballen na casa) 

 

Ensino semipresencial (algunha nena ou neno non pode acudir á clase): 

A mestra vai ter en conta o estado de saúde do neno/a e manterá un estreito 

contacto coa familia para que non perda o vínculo afectivo con ela e cos seus 

compañeiros/as. 

Se a situación o permite achegaralle traballo para que siga o ritmo da clase polas 

canles de comunicación que citamos antes. 
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10.ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  E  COMPLEMENTARIAS. 
 

Consideramos que as actividades extraescolares e complementarias 

proporcionan múltiples conquistas para cada neno/a. En canto ás saídas do ámbito 

escolar, pretendemos que os nenos/as sexan os protagonistas activos das mesmas. Os 

CRITERIOS que cremos fundamentais para elas son: 

 Os profesores/as, na medida do posible, teremos un coñecemento do medio 

que se vai visitar, así como das persoas coas que van tratar. 

 Elixiremos o lugar e momento máis significativo para a saída, en relación á 

experiencia que se quere facer vivir os nenos/as. 

 Organizar e preparar a saída para espertar o interese, a atención e a 

curiosidade dos nenos/as. 

 Durante a saída observar o seu comportamento, analizar as súas respostas 

verbais e ver cara a que aspectos ou obxectos se dirixe a súa curiosidade. 

 Sacar fotos ou películas das saídas, facer obxectos de recordo en clase, etc. 

 Garantir a seguridade dos nenos/as, tanto no aspecto físico como psicolóxico. 

Sempre que se considere necesario, solicitarase a colaboración dalgúns pais e 

nais. 

 Realizarase unha avaliación posterior da saída, contando coas opinións dos 

alumnos/as e afondando con outras actividades.  

 

Ao longo do curso planificaremos as seguintes actividades 

complementarias que celebraremos na nosa aula. 

 

1º TRIMESTRE 

 Observar o outono no patio. 

 Celebración do MAGOSTO con degustación das castañas con leite e 

celebración do SAMAÍN coa realización das cabazas e exposición das 

mesmas.  

 Día do Peón: elaboración de peóns. 

 Celebración do Nadal con actividades na aula. 

 

2º TRIMESTRE 

 Día da Paz: actividades e traballo na aula. 

 Día de Rosalía. 

 Celebración do Entroido: elaboración de disfraces, carautas, antifaces,… e 

ensaio de cancións relacionadas co entroido. 
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 3º TRIMESTRE  

 Semana do Libro 

 Semana das Letras Galegas 

 Día da Música e da danza  

 Día da Interculturalidade 

 Día do Deporte. 

 

   Actividades extraescolares do curso (pendente da evolución da pandemia): 

 1º TRIMESTRE: Saída ao Muíño de Pedroso ou espazo exterior para 

observar e realizar actividades relacionadas co outono. 

 2º TRIMESTRE: Saída para participar en actividades do Concello, 

Afundación, teatro,... 

 3º TRIMESTRE: Saída a unha granxa escola. 

    

 
ANIVERSARIOS 

 

Unha vez ao mes ou cada dous (dependendo do nº de nenas/os que cumpran 

anos neses meses), celebramos unha “festa de aniversarios” en cada clase. Como 

regra xeral a festa terá lugar a última semana do mes, antes do recreo, facendo as 

modificacións necesarias en función do calendario escolar. A idea xurdiu coa finalidade 

de fomentar hábitos alimenticios saudables, e evitar as consabidas bolsas de 

larpeiradas.  

Este curso cada alumno/a terá un bol co seu nome  no que a mestra irá 

poñendo a comida, xa que non se pode compartir. 

Dada a cantidade de aspectos que nos permite traballar e a regularidade da 

actividade, acordamos a seguinte programación para a súa posta en práctica: 

 

OBXECTIVOS 

– Aceptarse e valorarse a si mesmo/a e aos demais, aumentando a autoestima. 

– Relacionarse cos iguais e cos adultos, respectando os seus sentimentos, 

emocións e necesidades. 

– Colaborar na preparación e realización de actividades. 

– Participar activamente nas festas, compartindo cos demais.  

– Utilizar as formas de representación e expresión oral, escrita e plástica. 
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ACTIVIDADES PREVIAS AO DÍA DA CELEBRACIÓN 

– Informarse, consultando as datas de nacemento, que nenas e nenos van 

celebrar a festa cada mes e colocar a súa foto ou o seu nome na tarta dos anos 

que cumpren (estará nun lugar visible da aula). 

– Pensar no regalo que se lles fará ás nenas e nenos que están de aniversario: 

unha coroa, un debuxo, unha dedicatoria, etc. 

– Nos niveis de 4 e 5 anos, rexistrar no calendario que levan á casa, a principios 

de cada mes, a data en que cumpre e o nome de cada homenaxeado/a. 

– Implicar ás familias nos preparativos: a titora reuniraos un día ou enviaralles 

unha nota para que acorden a lista de cousas que traerán para a festa 

(alimentos, menaxe, globos,…), o que vai aportar cada quen, en que momento 

o vai traer,… Nas aulas en que haxa rapaces con alerxias alimentarias, estas 

familias deberán seguir as indicacións da titora. 

 

ACTIVIDADES DE DESENVOLVEMENTO 

– Confeccionar as coroas das nenas e nenos que están de aniversario. 

– Realizar os debuxos que se queren regalar. 

– Conversar sobre as dedicatorias que poden acompañar aos debuxos e 

escribilas (só no nivel de 5 anos). 

– Preparar un libriño ou un sobre con todos os debuxos e dedicatorias. 

– Cantar cancións aos festexados. 

– Axudar a recoller as mesas e limpar. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Valorase a si mesmo e aos demais. 

– Aprende a compartir sentimentos, emocións e obxectos. 

– Colabora e realiza as actividades. 

– Disfruta coa festa e acepta as normas establecidas. 

– Lembra a data dos aniversarios. 

– Evoca oralmente o acontecido na festa. 

     Cada titora elixirá como data de celebración desta “festa de aniversarios” o día da 

semana no que poida contar con apoio por parte de outro profesor/a (polo menos nos 

niveis de 3 e 4 anos), para evitar retrasos á hora de saír ao patio, xa que dita 

celebración implica empregar máis tempo para ir ao baño e merendar. 
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11.CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

Obxectivos do Plan de Convivencia do Centro que poden facer 

referencia á E.I. 

 

 Favorecer as relacións entre as familias e o centro, para conseguir unha maior 

implicación destas na vida escolar dos seus fillos e fillas. 

 Incrementar o número de conflitos resoltos por medio do diálogo para facer máis 

visible o seu valor.  

 Conseguir que toda a comunidade educativa posúa (por escrito, vía web,…) e 

valore as normas de convivencia do centro escolar. 

 Consensuar e interiorizar as normas e convivencia para mellorar o seu 

cumprimento. 

  Que o alumno se sinta mellor considerado, integrado e seguro. 

 Avanzar na idea de que a multiculturalidade e as diferenzas individuais son 

valores de convivencia. 

 

Para conseguir estes obxectivos, podemos consensuar unhas NORMAS  que 

todos saiban e interioricen: 

 

NORMAS ACTUACIÓN 

 

Saudar ao entrar e saír da clase 
 

 

 

 

Respectar a quenda de palabra 
 

 

 

 

 

Compartir os materiais e xoguetes 
en cada actividade 
 

 

 

 

Coidar  os materiais común 
 

 

 

 

Dialogar. Vivenciar  distintos tipos de 
saúdos. Aos reincidentes mandaráselles 
saír e saudar ao entrar. 
 

 

Pedirlles que pensen o que pode pasar se 
todos falamos á vez. Se o fai para chamar a 
atención, cambiaráselle de sitio  uns 
minutos. 
 

 

Guiar ao neno/a para que sexa quen de 
poñerse no lugar dos demais,  e entenda ao 
neno que se  quedou  sen  o xoguete que 
quería. 
 

 

Dialogar e vivenciar a situación. Que 
pasaría si a clase estivese desordenada….. 
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Non pelexar na fila 
 

 

 

 

Non  excluír a compañeiros nos 
xogos voluntarios 
 

 

Pedir as cousas por favor e dar as 
grazas 
 

 

 

Recoller e ordenar  materiais e 
xoguetes e utilizalos 
 

 

 

Respectar as ideas e os traballos 
dos compañeiros nas tarefas 
colectivas e individuais. 

 

 

Recordar como se debe entrar e saír  da 
fila. Se pelexa por hábito, non sairá ata que 
saia como debe. 
 

 

Realización de xogos cooperativos  e 
grupais: o caracol, ás cadeiras,  á pita cega 
 

 

Repetir as grazas e o por favor, así os 
nenos/as por imitación, pedirán  as cousas 
por favor e darán as grazas. 
 

 

Esperar a quenda e  colaborar para que, ao 
recoller os xogos, se faga con orden e sen 
pelexas. 
 

 

Dialogar con el/ela. Se algún neno/a 
estraga con intención o traballo dalgún 
neno/a, quedarase sen  participar na 
seguinte actividade. 
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12. CONCRECIÓN DO PLAN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN   
E DA COMUNICACIÓN.  
 

Xustificación 

     Hoxe a tecnoloxía está no contorno habitual dos nenos e nenas dende que nacen. 

Para a meirande parte do alumnado de E. Infantil, o computador é un aparello máis que 

teñen na casa e que atopan en moitos outros ambientes onde se moven (na casa dos 

amigos, en cafeterías, na escola,…).  

     Pensamos que a escola ten que facerse eco desta realidade e saír ao paso para 

desenvolver unha importante labor de alfabetización, formación e educación no uso 

correcto das tecnoloxías da información e  da comunicación, como unha ferramenta 

máis, aproveitando toda a potencialidade motivadora, de acceso (ruptura de 

desigualdades sociais), de fonte de información e de consulta que supón, desde idades 

moi temperás. 

 

Finalidades do Plan Tic na etapa de Educación Infantil 

 Adquisición de coñecementos e habilidades para o uso do ordenador nos 

contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer. 

 Incorporación das TICS ao proceso de ensino-aprendizaxe como un recurso 

mais que permita o acceso ao mundo da información, tanto a nivel alumnado 

como profesorado. 

 Acadar unha competencia dixital que rompa coas desigualdades sociais. 

Obxectivos Xerais 

 Favorecer a adquisición de habilidades e destrezas no manexo dos distintos 

medios informáticos. 

 Potenciar o uso das TICS como ferramenta no proceso de ensino-aprendizaxe 

(xogos educativos, mundo da información…). 

 Favorecer que o profesorado empregue as TIC nas tarefas habituais do centro: 

programacións, memorias, plans, blogues, rede.. . 

 Potenciar a motivación e o afán de coñecemento do alumnado. 

 Fomentar o uso dos medios informáticos dende a chegada á escola, como forma 

de romper coas desigualdades sociais. 
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Iniciativas con TICs 

 

 Cada titora utilizará a sala de audiovisuais (con canón e encerado dixital) para 

acceder ao blog da biblioteca, a actividades ou páxinas da rede,… e así poder 

traballar co grupo clase. 

 Incrementar o uso do e-mail e a web do centro e a aula virtual  para informar das 

novas do centro (calendario, festas, actividades, ..) e enviar traballos ás familias. 

 Fomentar a visita á web e blogues do centro por parte das familias. 

 

 

Metodoloxía 

 Principio de actividade: os primeiros contactos cos medios informáticos terán 

lugar baixo a supervisión e o mando directo do profesorado, sobre todo nos 

recursos que descoñeza o alumnado; na medida en que este se vaia 

familiarizando con ditos recursos, propiciarase o uso autónomo dos mesmos. 

 Principio de relevancia: a elección de xogos educativos, de actividades na rede, 

de páxinas web, blogues, etc. Farase en función da significatividade que teñan 

os seus contidos para o alumnado. 

 Principio de moderación: en canto ao uso do ordenador da aula, fomentarase 

dende o primeiro momento unha actitude tolerante e non acaparadora, 

establecendo quendas para o acceso ao rato e ao teclado. 

 

 Dende o curso pasado contamos cunha tablet por aula de infantil, así 

como una tablet persoal para un neno da aula de 5 anos con deficiencia 

visual. 
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13. CONCRECIÓN DO PLAN LECTOR 

 

Obxectivos do plan lector para a etapa de Educación Infantil: 

 Fomentar o hábito e o gusto pola lectura.  

 Potenciar a comprensión dos textos lidos.  

 Favorecer o achegamento a textos de certa calidade literaria. 

 Favorecer a compensación social en nenos e nenas de ambientes 

desfavorecidos. 

 Promover o uso cotiá da biblioteca.  

 Fomentar a implantación de media hora diaria de lectura.  

 Sentar as bases para formar lectores autónomos.  

 Fomentar, a través da lectura, a adquisición dunha actitude reflexiva e crítica 

ante o seu contorno.  

 

Recursos cos que se conta na etapa: 

 MATERIAIS: unha biblioteca de aula en cada clase, cunha pequena selección de 

textos tanto literarios como informativos, que alumnado e profesorado utilizan a 

diario. A biblioteca do centro cunha dotación máis ampla (entramos no Plambe 

no curso 2008/2009); dispón de sección de Prelectores e de Primeiros Lectores 

ás que todo o alumnado de E. Infantil acude, polo menos, unha vez á semana  

 

 

 HUMANOS: ademais das titoras, contamos cunha profesora de apoio, que é a 

encargada de acompañar aos nenos e nenas  á biblioteca do centro, para facer 

o empréstito semanal. O centro tamén conta cun grupo de persoas 

dinamizadoras da biblioteca que, encabezado pola Responsable da biblioteca, 

son as encargadas de seleccionar os fondos, catalogalos, actualizalos e 

preparalos para emprestar.  

 

Actuacións  

 Todas aquelas que contribúan a crear ambientes de lectura, tanto na biblioteca 

central como nas das aulas: espazos dotados de coxíns e asentos (queixiños) 

axeitados á idade do alumnado de E. Infantil, mobiliario que permita o fácil 

acceso e localización dos libros (andeis baixos, caixóns con divisións, 

expositores verticais,…, identificación sinxela dos distintos fondos (magos con 
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gorriños de distintas cores, segundo se trate de libros informativos, contos, libros 

de poesía, de imaxes, de sorpresas,…). 

 As que fomenten o hábito de lectura: narración ou lectura, por parte dun adulto, 

de textos literarios escollidos pola mestra ou demandados polo alumnado, 

narración ou lectura (dependendo do nivel) de contos por parte dun neno/a ao 

resto do grupo, lectura individual e silenciosa (imaxes, textos sinxelos,…).Todas 

estas actuacións serán levadas a cabo nos vinte minutos de lectura diarios, 

contemplados no horario de todos os cursos. Outras actuacións encamiñadas a 

fomentar o hábito da lectura son: a elaboración de listados de personaxes ou de 

títulos favoritos, a colocación en lugares preferentes de determinados libros para 

que entren polos ollos,... 

 As que contribúan a mellorar as estratexias de comprensión lectora como a 

lectura e comparación de distintas versión dun mesmo conto, sinxelas 

dramatizacións de contos clásicos, pequenos coloquios sobre un texto coñecido 

por todos/as,… 

 Todas as que contribúan á unha boa educación documental e á formación de 

lectores autónomos: localización e identificación do título, autor e editorial dun 

libro, paxinación e índice, localización da información necesaria para responder 

a preguntas ou para o desenvolvemento de pequenos proxectos, en distintos 

soportes (libros, revistas, CDs, enciclopedias, internet,…). 

 As que contribúan á colaboración das familias como as propostas de “lectura en 

familia” dos libros que levan semanalmente da biblioteca do centro, ou a 

“solicitude de axuda” para localizar documentos informativos. 

 As que promovan o uso da biblioteca do centro: empréstito semanal, lectura 

individual mentres o resto do grupo elixe o libro que vai levar á casa, pequenas 

sesión de contacontos por parte do adulto (mestra de apoio) ao grupo que vai 

solicitar o empréstito, realización de pequenos proxectos de traballo que creen a 

necesidade de acudir á biblioteca para recadar información,… 

 As que formen usuarios da biblioteca: identificación e localización das distintas 

seccións onde poden atopar libros axeitados á súa idade; distinción entre libros 

informativos, contos, poesía, libros de imaxes, de sorpresas,…, colaboración no 

empréstito e devolución identificando o seu nº de lector (marcapáxinas) e o nº de 

rexistro do libro, respecto das normas básicas de uso da biblioteca (falar baixiño, 

colocar os libros no seu sitio, non deterioralos, non molestar aos demais que 

están a ler, non xogar,…) 
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ANEXO  I 
 
 

                    ENTREVISTA FAMILIAR INICIAL 

                                     EDUCACIÓN INFANTIL    
►Datos persoais                                       

                       
Nome e apelidos:…………………………………………………………………............ 

 
Data de nacemento: ………………………........  Lugar: …………………………....... 
 
Enderezo: …………………………………………………………………………............ 
 

Teléfono: …………………………….....    Tfno. Urxencias: ……………………......... 
 

►Datos familiares   

 

NOME DA NAI: …………………………………………………………………..............      

(OU TITORA LEGAL) 
 
Idade: ……………….    Profesión: …………………………………………….............. 

 

Nacionalidade...........................................................     
 
NOME DO PAI: ………………………………………………………………….............. 

(OU TITOR LEGAL) 
 
Idade: ……………….    Profesión: …………………………………………….............. 

 

Nacionalidade........................................................... 
 
Nº de IRMÁNS/IRMÁS: ……….    Lugar que ocupa: ……………………….............. 
 
Nome e apelidos:…………………………………………….......    Idade: ………........       
 
Nome e apelidos:…………………………………………….......    Idade: ………........       
       
Nome e apelidos:…………………………………………….......    Idade: ………........       
       
Outros familiares cos que convive: ……………………………………………............. 
 

►Escolaridade    

 

Asistiu á escola infantil de 1º Ciclo (0-3 anos)?: …… Cal?...................................... 
 
Desde cando?.........................................    Ía a gusto?: ……………………............. 
 
Semella contento/a de vir á escola?: …………………………………………............. 
Quen o/a vai vir recoller habitualmente?: ……………………………......................... 
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►Datos sanitarios             

 

Problemas no embarazo ou no parto:   □ si    □ non 
 
En caso afirmativo, cales?: ……………………………………………………….......... 
 
Tivo ou ten algunha enfermidade importante ou crónica: ……………………........... 
 
Cal ou cales?: ……………………………....    Operacións?: ……………………....... 

(SINALADE, SE É O CASO, AS RESPIRATORIAS: ASMA, BRONQUITE) 
 

Tivo algún accidente importante?: ……………………………………………….......... 
 
Ten algunha ALERXIA?: ………..    A que?: ……………………………………......... 
 
Segue algún tratamento?: ………………………………………………………............ 
 
Enferma con frecuencia?: …………………………………………………………......... 
 
Problemas de visión:   □ si    □ non      audición:    □ si    □ non 
 

►Datos motores             

 

Cando comezou a andar?: ……………………………………………………….......... 
 
Presenta algún problema motor?: ……………………………………………….......... 

(ESTABILIDADE, COORDINACIÓN, MOVIMENTO….) 
 

Man que usa con máis asiduidade para comer, coller cousas: …………................ 
 

►Datos lingüísticos 
  

Idade das primeiras palabras................................................................................... 

 

Fala en:     □ Galego      □ Castelán      □ Outro (INDICAR CAL) …………………….........         
 
Idioma de comunicación familiar: ………………………………………………...........  
 
Pronuncia:   □ Correctamente    □ Intelixiblemente    □ Con dificultade 
 

 ►Hábitos             
      

●SONO: 

       
   Como dorme?: …………………………………………………………………........... 
  

 Dorme só ou con alguén?: …………………….....  Con quen?: ……………......... 
 

 Ten medos nocturnos?: ………………………………………………………............ 
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●ALIMENTACIÓN: 

       
 Que tal come?: …………………………………………………………………........... 

(POUCO, NORMAL, MOITO, SÓ, CON AXUDA…..) 
 

 Come:    □ sólido         □ triturado 
 

 Presenta algunha intolerancia alimentaria?: ………………………………............. 
 

 Existe algún alimento que non ten permitido?: ……………………………............. 
 

● CONTROL DE ESFÍNTERES: 

              
Controla esfínteres durante o día:    □ si    □ non     Pola noite:   □ si    □ non 
 
En caso de non controlar, en que momento está?:............................................. 
 

............................................................................................................................. 
     
 ●HIXIENE:                                                       

     
Asea mans e cara:     □ só/soa      □ con axuda 

 
Ten certa autonomía para poñer ou sacar algunha 
  
 prenda?: …………………………………………………......    

        
E autónomo para ir ao servizo?: ………………………......  

 

►Vida relacional 
 

Quen o/a coida habitualmente?: ……………………………………………........... 
 

Relacionase con outros nenos/as?:……....  Con quen?: ………………….......... 
 

Prefire xogar con adultos?: …………………………………………………............ 
 

Lévase ben cos seus irmáns?:    □ celos    □ pelexas    □ boa harmonía 

 

Cales son as súas actividades preferidas?: ………………………………............ 
 

…………………………………………………………………………………............. 
 

Canto tempo ve a televisión ao día?: ………………Que programas de TV ve?: 
 

 …………………………………………………………………….............................. 
 

Gústalle que lle conten ou lean contos?. Quen o fai habitualmente?: …............ 
 

............................................................................................................................. 
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Que actividades soedes facer co neno/a no tempo libre?(Fins de semana, vacacións): 

 

……………………………………………………………………………………......... 
 

……………………………………………………………………………………......... 
 
Que medidas adoptades co neno/a cando xorde algún conflito?: ……….......... 
 

……………………………………………………………………………………......... 
 
Cal é a resposta ou reacción do neno/a ante esas medidas?: ……………........ 
 

……………………………………………………………………………………......... 
 

►Rasgos de carácter ou de conduta (SINALAR OS QUE MELLOR DEFINEN AO SEU  

       FILLO OU FILLA) 
 

□ Tímido/a                          □ Extravertido/a 

 

□ Medorenta/o                    □ Agarimosa/o 

  
□ Obediente                        □ Desobediente 

 

□ Agresiva/o                        □ Conciliador/a 

 

□ Caprichoso/a                    □ Faladora/o 

 

□ Ordenada/o                      □ Desordenado 

 

□ Alegre                               □ Testán 

                                             
□ Atenta/o                            □ Inquedo/a              □ Chora con facilidade 
 
 

Outros aspectos que se consideren de interese para a escola ou que lles preocu- 
pen do seu fillo ou filla: 
 

……………………………………………………………………………………............... 
 

……………………………………………………………………………………............... 
 

……………………………………………………………………………………............... 
 

……………………………………………………………………………………............... 
 

……………………………………………………………………………………............... 
 
 
Ferrol, a………. de………………………...... do  20....… 
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ANEXO  II 

 

 
 

 

 

Nome e apelidos:………………………………………………………………………. 

Idade………………………………. ¿Escolarización anterior?...................................... 

 

 
 

 Chora os primeiros días……………………………………………………………. 

 Colle berrinches ou pataletas………………………………………………………. 

 Intenta escapar da escola…………………………………………………………... 

 Está contento/a e tranquilo/a………………………………………………………. 

 Acepta o mandilón………………………………………………………………… 

 Utiliza algún obxecto de tansición………………………………………………… 

 Demostra temor ou medo a algo ou a alguén……………………………………… 

 Amosa reaccións trala ruptura do ritmo escolar…………………………………… 

 

 
 

 Explora os espazos e os obxectos…………………………………………………. 

 Gústalle saír ao patio………………………………………………………............ 

 Respecta os materiais……………………………………………………………… 

 Leva cousas para a casa…………………………………………………………… 

 Acepta participar nas actividades da aula…………………………………………. 

 Vai aceptando e adaptándose ás rutinas diarias……………………………............ 

 

 

 Empeza a relacionarse cos compañeiros/as……………………………………….. 

 Xoga só ou en grupo………………………………………………………………. 

 Únese sempre ao mesmo neno/a ou cambia………………………………………. 

 Comparte as cousas que trae da casa……………………………………………… 

 Pídelles as cousas aos outros nenos/as……………………………………………. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN DO 

   PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

1. ACTITUDE ANTE A ESCOLA 

2. ADAPTACIÓN AOS ESPAZOS, MATERIAIS E ACTIVIDADES 

3. RELACIÓNS QUE ESTABLECE (con iguais e adultos) 
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 Busca continuamente a compaña das mestras……………………………………. 

 Empeza a relacionarse cos adultos da escola (mestra, conserxe, etc)…………………… 

 Chora ou a amósase inqueda/o en ausencia da titora……………………………... 

 Forza a atención dos adultos cara ás súas accións………………………………... 

  

 

 Comunícase verbalmente cos iguais e cos adultos………………………………… 

 Apoiase bastante na linguaxe xestual para comunicarse…..………………………. 

 Enténdese o que di cando fala………………………………...…………………… 

 Comprende e executa ordes sinxelas………………………………………………. 

 Responde ás preguntas que se lle plantexan……………………………………….. 

 É quen de contar aos demais unha pequena vivencia……………………………… 

 

 

 Avisa para satisfacer as súas necesidades de hixiene e limpeza…………………… 

 Ten certa autonomía á hora de usar o baño………………………………………...    

 Colabora co adulto para poñer e sacar as prendas de roupa………………………..    

 Solicita axuda cando a precisa…………………………………………………….. 

 Come a merenda que se lle ofrece………………….……………………………… 

 Utiliza axeitadamente o vaso………………………………………………………. 

 Xoga ou interésase por algún xoguete……………………………………………... 

 Elixe xogos ou actividades de……………………………………………………… 

 É acaparador/a ou conformase co que lle toca…………………………………….. 

 Impón as regras ou acata as dos demais…………………………………………… 

 Ante un conflito: intenta resolvelo por si mesmo/a, pide axuda, inhíbese ou amósase 

agresivo/a……………………………………………………………………………..  

   

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

5. LINGUAXE 

6. HÁBITOS E AUTONOMÍA 

7. OBSERVACIÓNS, CURIOSIDADES E OUTRAS DIFICULTADES 



 

                                                   ANEXO  III 

 

 

 

     Na sesión previa á hora do recreo, todo o alumnado de Educación Infantil, acudirá  

ao baño  para lavar as mans,  utilizar o WC se o precisan e, posteriormente merendar 

dentro da aula. Tendo en conta a autonomía dos nenos e nenas destas idades, consul- 

tadas as familias, e co obxectivo de fomentar unha alimentación sa e equilibrada, o 

 equipo de ciclo acorda que a merenda de media mañá estea composta de: 

 

- Galletas, pauiños e auga no nivel de 3 anos( no 1º trimestre) 

 Estes alimentos serán aportados polas familias, por orde de lista e no momento en 

 que llelo indique a titora, quen os distribuirá diariamente entre o alumnado.  

- Nos niveis de 4 e 5 anos e 3 anos( a partir do 2º trimestre) 

 cada neno/a traerá a merenda nunha bolsa ou mochila seguindo o seguinte  

calendario que será distribuído ás familias na primeira reunión de setembro: 

 

CEIP "Esteiro” - Ferrol  
EDUCACIÓN INFANTIL 

        AS NOSAS MERENDAS 

Día 
 

Merenda 
  

Luns 

 

 

 

 

 

Galletas (non abusar das de chocolate) 

 

 
 

Martes 

 

 

Lácteos 
 

Mércores 

 

 

Bocadillo 

  

Xoves 

 

 

Froita  

 

 

 

Venres 

 

 

Calquera das cousas anteriores 

  

 

ACORDOS SOBRE A MERENDA DE MEDIA MAÑÁ 


