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1.CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O colexio no que se levará a cabo dita programación está situado en Carballo, 

un concello da provincia da Coruña que conta cun gran número de habitantes. 

A zona caracterízase por un entorno semiurbano onde prima o sector servizos. 

O tipo de vivenda predominante son pisos nos que adoita vivir unha soa 

xeración, polo que o uso das garderías é moi habitual. 

No referente á lingua empregada pola poboación cabe sinalar que predomina o 

uso do galego. Por conseguinte, será a lingua vehicular da aula, atendendo ao 

establecido no Decreto 79/2010 e a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza 

de Galicia do 21 de novembro do 2012. 

O CEIP Fogar está situado no núcleo urbano de Carballo, concretamente na 

avenida de Ordes. Trátase dun colexio de educación infantil e primaria público, 

que conta neste curso escolar aproximadamente cuns 800 alumnos e alumnas 

matriculados e cuxo horario é de 9:30h a 14:30h. 

O CEIP Fogar é un centro aberto que pretende que o seu alumnado evolucione 

positivamente tanto na consecución progresiva de habilidades e coñecementos 

como na adquisición de actitudes e valores que os leven a unha integración 

social plena. Procurando, a conciliación da vida familiar e laboral. 

Este curso escolar, o profesorado que forma o ciclo de Educación Infantil, é o 

seguinte:  

En 4º nivel, as titoras, son as seguintes:  

4ºA: Teresa Montáns. 

4ºB: Sonia Veiga. 

4º C: Paula Bartolomé. 

No 5º nivel, as persoas titoras, son: 

5ºA:  Rebeca Míguez. 

5ºB:  Ángeles Trigo. 

5ºC:  Roberto Hernando. 

No 6º nivel, as titoras, son: 

6ºA: Belén Rodríguez. 



6ºB:  Sonia Ordóñez. 

6ºC:Tamara Barral. 

Nos 3 niveis contamos coas mestras de apoio María Amparo Souto, Laura 

Méndez e Ledicia Solla. O mestre especialista en Educación Física, José 

Amado dará 1 sesión semanal de psicomotricidade que, no 4º nivel, 

complétase con outra sesión semanal que dará  María Amparo Souto. 

Ademais, Laura Méndez dará 1 sesión de música e Ledicia Solla  1 de 

Informática-Novas tecnoloxías. A mestra especialista de Relixión católica é 

María Victoria Bértolo. Tamén se conta, tal e como se indica no apartado 

adicado á atención á diversidade cos profesionais que integran o Departamento 

de Orientación 

 

2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL  

a) Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, as súas posibilidades de 

acción e aprender a respectar as diferenzas. 

b) Observar e explorar o seu ámbito familiar, natural e social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de 

convivencia e de relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de 

conflitos. 

f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 

expresión. 

g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e acercarse á lectura e 

escritura como medio de comunicación, información e gozo. 

h) Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a 

comunicación. 

i) Acercarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS DO CURRÍCULO OFICIAL 

As competencias son, segundo o artigo 6 da Lei 2/2006, Orgánica de 

Educación, un elemento esencial do currículo. Os programas oficiais 



seleccionaron oito, que se vinculan ao desenvolvemento dos propósitos 

identificados para o marco dos estados da Unión Europea. Recóllense tamén 

no Decreto 330/2009 , polo que se establece o currículo da Educación Infantil 

na Comunidade Autónoma de Galicia. Son as seguintes. 

 

1. Comunicación Lingüística. 

2. Matemática. 

3. Coñecemento e interacción co medio físico. 

4. Tratamento da información e competencia dixital. 

5. Social e cidadá. 

6. Cultural e artística. 

7. Aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa persoal. 

 

No noso proxecto, o referente das competencias básicas vai ser concretado en 

competencias específicas. Constituirán o núcleo dos procesos de ensino-

aprendizaxe e avaliación. Para que se aprecie o noso compromiso 

mostraremos a relación entre as nosas competencias específicas e as básicas 

e, tamén, entre as primeiras e os criterios de avaliación. 

 

4.OBXECTIVOS XERAIS, CONTIDOS DO CURRÍCULO OFICIAL E 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS DIFERENTES ÁREAS 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Obxectivos xerais da área 

1. Formar unha autoimaxe axustada e positiva, identificando gradualmente as 

propias características, posibilidades e limitacións a través da interacción coas 

outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e alcanzando maior 

autonomía persoal. 

2. Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e 

algunhas das súas funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de 

expresión, e coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e 

movementos. 



3. Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e 

ser capaces de expresalos e comunicalos, así como identificar e respectar 

tamén os das outras persoas. 

4. Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar 

tarefas sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas 

frustracións e manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades 

que se presentan, reforzando o sentimento de autoconfianza e sendo capaces 

de solicitar axuda. 

5. Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras 

persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración 

e evitando a adopción de comportamentos de submisión ou dominio. 

6. Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa 

seguridade, a hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando 

e gozando das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

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

desenvolvemento das tarefas. 

8. Mostrar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: 

idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas... 

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

propia, o desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto 

ás demais persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a 

aceptación da identidade sexual e cultural. 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO MEDIO 

Obxectivos xerais da área 

1. Observar e explorar de forma activa o seu arredor, xerando interpretacións 

sobre algunhas situacións e feitos significativos, e mostrando interese polo seu 

coñecemento. 

2. Observar os cambios e modificacións aos que están sometidos os elementos 

do arredor e relacionalos cos factores que os producen, desenvolvendo 

actitudes de coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación. 

3. Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións, 

para anticipar probables efectos que se poderían producir a consecuencia de 

situacións da vida diaria e dalgúns experimentos realizados. 



4. Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis equilibrada e 

satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de comportamento 

social e axustando a súa conduta a elas. 

5. Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das 

súas características, producións culturais, valores e formas de vida. 

6. Establecer relacións de confianza, afecto, colaboración, comprensión e 

pertenza baseadas no respecto ás persoas, ás normas e aos valores da 

sociedade á que pertencen. 

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

da cultura galega -expresións artísticas, costumes, festas populares, folclore, 

gastronomía etc.-. 

8. Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente 

elementos e coleccións, identificando os seus atributos e calidades e 

establecendo relacións de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación. 

9. Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave de 

lóxica, comprendendo situacións e resolvendo problemas: establecendo 

relacións, explorando, ordenando, comparando, cuantificando, medindo, 

pesando etc. 

 

ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Obxectivos xerais da área 

 

1. Empregar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, de 

expresión de ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e de 

gozo. 

2. Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais –o silencio, a 

mirada, a xestualidade, o olfacto e o tacto- como elementos xenuínos da 

comunicación humana. 

3. Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas 

musicais, iconas e outros símbolos e signos convencionais poden representar 

os pensamentos, experiencias, coñecementos, ideas e intencións das persoas. 

4. Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais con distintos propósitos -

expresar sentimentos, emocións, desexos, ideas, …- con diferentes 

interlocutores e/ou interlocutoras e en diversidade de contextos, valorando a 



linguaxe como ferramenta de relación cos demais, de regulación da 

convivencia e de aprendizaxe. 

5. Comprender a intencionalidade comunicativa doutras nenas e doutros 

nenos, así como das persoas adultas, adoptando unha actitude positiva cara ás 

linguas. 

6. Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en 

actividades contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes 

intercambios comunicativos. 

7. Acercarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos. 

8. Comprender, reproducir, reescribir -tendo en conta as diferentes etapas 

individuais no proceso de adquisición da lingua escrita-, e recrear textos. 

9. Facer uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte 

de pracer. 

10. Potenciar a capacidade creativa a través das linguaxes artísticas para 

imaxinar, inventar, transformar... desde as súas ideas, sentimentos, 

experiencias, coñecementos... 

11. Acercarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas 

linguaxes, comunicándose creativamente a través das diferentes 

manifestacións e adquirindo sensibilidade estética. 

12. Desenvolver o sentimento de autoconfianza nas producións artísticas 

persoais, mostrando interese pola súa mellora, respectando e valorando as 

creacións propias e as das demais persoas. 

13. Acercarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC -ordenadores, 

internet, encerado dixital interactivo, escáner, vídeo...- como ferramentas de 

busca de información, creación, expresión e comunicación. 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Contidos do currículo oficial  

BLOQUE 1. O corpo e a propia imaxe 

-Exploración do propio corpo, recoñecendo progresivamente as súas 

características e posibilidades para chegar á toma de conciencia do propio 

esquema corporal. 

-Identificación, manifestación, regulación e control das necesidades básicas do 

corpo. 



-Adquisición de confianza nas capacidades propias. 

-Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. 

-Potenciación da construción do esquema corporal a partir das sensacións e 

das percepcións do propio corpo, en relación e interacción cos datos que a 

nena ou o neno recibe das outras persoas, do arredor e dos obxectos. Vivencia 

do corpo como un todo para pasar progresivamente a sentir as partes que o 

integran. 

-Recoñecemento das percepcións sensoriais propioceptivas -que proveñen dos 

propios músculos e articulacións- e as percepcións extereoceptivas 

relacionadas cos campos visuais, auditivos, olfactivos, táctiles, gustativos-... 

-Aceptación da propia imaxe corporal e gozo xogando co seu corpo, 

desenvolvendo accións e iniciativas individuais e de grupo, empregando as 

posibilidades expresivas do propio corpo -a través de xestos, movementos, 

xogos, danzas...-. 

-Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, vivencias, 

preferencias e intereses propios e das demais persoas. 

-Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, confiando nas 

súas posibilidades e recoñecendo as limitacións propias. 

-Recoñecemento dos sentidos como medio de expresión, percepción e 

comprensión do mundo que o rodea, e como medio favorecedor do 

desenvolvemento cognitivo. 

-Observación dos cambios físicos nas persoas ao longo do tempo. 

Identificación das diferentes etapas da vida valorándoas positivamente. 

-Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da identidade e 

características das demais persoas, evitando actitudes discriminatorias. 

-Recoñecemento e vivencia das referencias espazo-temporais en relación co 

propio corpo, cos obxectos, co arredor e coas demais persoas. 

-Desenvolvemento da identidade sexual e aceptación do corpo sexuado 

feminino e masculino. Mantemento dunha actitude crítica ante os estereotipos 

ofertados a través da publicidade e outros medios de comunicación social. 

 

 

 

 

 



BLOQUE 2. Xogo e movemento 

-Participación nos xogos e na actividade motriz, identificando as súas 

capacidades e confiando nas propias posibilidades de acción, mostrando 

actitudes de iniciativa e constancia. 

-Gozo co 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 gozo e de relación cos demais. 

- Adaptación do ton e da postura ás características do obxecto, da outra 

persoa, da súa acción e da situación. 

- Satisfacción polo crecente dominio persoal. 

-Aceptación de compromisos, establecendo acordos en consideración á súa 

persoa, ás outras e ao seu arredor, fortalecendo vínculos afectivos -amizade, 

cooperación, axuda, solidariedade...-. Comprensión, aceptación e valoración de 

regras para xogar. 

-Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas, partindo do 

coñecemento e valoración dos xogos propios da comunidade e abríndose ao 

coñecemento e gozo das outras persoas. 

-Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas e grosas. 

-Adquisición dun maior dominio das súas capacidades corporais: 

desenvolvemento das habilidades motoras, do control de ton, do equilibrio e da 

respiración. 

-Adquisición de nocións básicas de orientación e de coordinación de 

movementos. 

-Potenciación das súas capacidades motoras, de coordinación e de orientación 

no espazo. 

- Exploración das posibilidades perceptivas, motrices e expresivas propias e 

das demais persoas, mostrando iniciativa para aprender habilidades novas. 

 

BLOQUE 3. A ACTIVIDADE COTIÁ 

-Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de tarefas 

e conciencia da propia competencia. 

-Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e progresiva 

autonomía na súa realización, regulando o propio comportamento, para 

camiñar cara á resolución pacífica de conflitos. 



-Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude positiva 

para establecer relacións de afecto coas persoas adultas e iguais, aceptando a 

diversidade. 

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

-Planificación secuenciada da acción para resolver tarefas. 

-Valoración e gusto polo traballo propio ben feito e polo das demais persoas, 

buscando os recursos adecuados que lle permitan concluír os proxectos que 

inicia, sendo capaz de solicitar e prestar axuda. 

-Xestión do seu comportamento en función das necesidades das outras 

persoas e das normas de funcionamento do grupo, dereitos, responsabilidades 

e comportamentos sociais, camiñando progresivamente cara á autorregulación 

das súas accións. 

-Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal: capacidades, actitudes 

e coñecementos, aplicándoos nas súas actividades diarias. 

 

BLOQUE 4. O coidado persoal e a saúde 

-Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación, 

descanso...-. 

-Iniciación na práctica de accións e recoñecemento de situacións que 

favorezan a interacción e adquisición de hábitos saudables como a hixiene 

corporal e ambiental, a adecuada alimentación, o consumo responsable e o 

descanso. 

-Aceptación das normas de comportamento establecidas durante as comidas, 

os desprazamentos, o descanso e a hixiene. 

-Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. 

-Valoración da axuda doutras persoas. 

-Identificación e valoración de hábitos favorecedores ou non dunha boa saúde. 

-Valoración da necesidade de desenvolverse en espazos saudables 

identificando as condicións que os caracteriza. Colaboración no mantemento e 

ambientes limpos e ordenados. 

-Gusto por un aspecto persoal coidado manifestando as súas preferencias 

estéticas -vestimenta, peiteados, adornos, coloridos...-. 

-Emprego responsable e adecuado de instrumentos, ferramentas e instalacións 

para previr accidentes e evitar situacións de risco. 



-Fomento de hábitos de prevención de enfermidades e de accidentes 

domésticos, respondendo con actitude de tranquilidade e colaboración. 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Contidos do currículo oficial  

BLOQUE 1. Medio físico: Elementos, relacións e medida 

-Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no arredor 

recoñecendo as súas funcións e usos cotiáns e mantendo unha actitude de 

respecto e coidado cara a obxectos propios e alleos. 

-Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades de obxectos e de materiais, 

examinando con atención as súas características e a súa aplicación na vida 

diaria. 

-Interese pola clasificación de obxectos e de materiais e aproximación á 

cuantificación de coleccións. 

-Identificación de formas planas e tridimensionais en elementos do arredor. 

-Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no rexistro de 

cantidades. Emprego dos números para identificar, contar, clasificar, numerar, 

informarse e ordenar elementos da realidade sempre en situacións 

contextualizadas e significativas. 

-Observación e toma de conciencia da funcionalidade dos números na vida 

cotiá. 

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

numérico e como verificación do 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... 

-Utilización de xogos de mesa como actividades lúdicas que unen o 

razoamento, a reflexión e o divertimento en grupo. 

-Investigación do comportamento físico de diferentes materiais e obxectos, en 

diferentes situacións e con variadas accións. 

-Aproximación a algunhas magnitudes físicas -peso, lonxitude, capacidade, 

tempo- a través da estimación: comparando, sopesando, observando... 

-Recoñecemento e identificación de situacións en que se fai necesario medir.  



-Interese e curiosidade polos instrumentos de medida convencionais e non 

convencionais facendo unha aproximación ao seu uso. 

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

da vida cotiá. 

-Orientación temporal en situacións cotiás empregando diferentes nocións e 

relacións. Aproximación ao uso do calendario. 

-Establecemento de relacións de orientación espacial de localización, dirección, 

distancia e posición respecto a obxectos, persoas e lugares, nomeándoos 

adecuadamente e empregando o vocabulario topolóxico elemental. 

-Exploración lúdica das propiedades e características dalgúns corpos 

xeométricos elementais. 

-Vivencia, representación e interpretación do espazo, empregando a 

imaxinación en debuxos, planos, fotografías, mapas ou outros. 

 

BLOQUE 2. Achegamento á natureza 

-Identificación e afondamento no estudo dalgunhas características e funcións 

vitais dos seres vivos empregando a exploración sensorial. Diferenzas entre 

seres vivos e obxectos inertes. 

-Observación dun ser vivo no seu medio natural ou reproducindo o medio na 

aula, rexistrando a observación e contrastando os datos entre compañeiras e 

compañeiros. 

-Observación dalgunhas características, comportamentos, funcións e cambios 

nos seres vivos. 

-Identificación dalgunhas características, necesidades e cambios nos procesos 

de crecemento e etapas do desenvolvemento das persoas e outros seres vivos. 

-Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio natural, 

especialmente animais e plantas. 

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

comprendendo a súa contribución ao desenvolvemento dos seres vivos e do 

medio, valorando a necesidade da súa conservación e de facer un uso 

responsable dela. 

-Identificación dos cambios que se producen en canto á luminosidade, á 

posición do sol, aos ciclos da lúa... ao longo dun día, dos meses e das 

estacións do ano. 



-Formulación de hipóteses, contrastándoas coas das outras persoas, buscando 

respostas e explicacións sobre as causas e consecuencias de fenómenos do 

medio natural -calor, chuvia, vento, día, noite, erosión, ciclo vital...- e dos 

producidos pola acción humana -pontes, encoros, aeroxeradores, muíños de 

auga...-. 

-Gozo ao realizar actividades individuais e de grupo en contacto coa natureza. 

Valoración da súa importancia para a saúde e o benestar, apreciando o medio 

natural como un espazo para a recreación, a aventura e conservación, a 

realización de actividades ao aire libre e o contacto con elementos da natureza. 

-Participación en proxectos e investigacións no medio natural, expresando as 

actividades realizadas e os resultados obtidos mediante diferentes 

representacións. 

 

BLOQUE 3. Cultura e vida en sociedade 

-Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de 

pertenza, valorando positivamente as relacións afectivas que neles se 

establecen, mantendo unha actitude de colaboración e asumindo pequenas 

responsabilidades. Recoñecemento e respecto dos diferentes tipos de familias. 

- Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia e na escola. 

- Interese e disposición favorable para establecer relacións respectuosas, 

afectivas e recíprocas con nenos e nenas doutras culturas. 

- Aproximación ás funcións que cumpren diversas persoas, organizacións e 

institucións para cubrir necesidades e achegar servizos presentes na súa 

comunidade, evitando estereotipos sexistas. 

- Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula, 

mostrando disposición para compartir e resolver conflitos. Incorporación 

progresiva de pautas adecuadas de comportamento. 

- Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega apreciando os 

cambios que se producen no modo de vida co paso do tempo. Sucesos e 

persoas relevantes da historia da súa comunidade, do seu país e do mundo. 

 

 

 

 



ÁREA:  LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Contidos do currículo oficial  

BLOQUE 1. Linguaxe verbal. 

*Escoitar, falar e conversar. 

-Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos; 

para adquirir coñecementos; para expresar e comunicar ideas, sentimentos e 

emocións; para facer peticións e como mecanismo para regular a propia 

conduta e a das demais persoas. 

-Uso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado, aumentando a precisión 

na busca dunha maior estruturación das súas frases. 

-Participación de forma oral en conversacións, narracións, anécdotas, chistes, 

xogos colectivos e outros, incrementando o vocabulario, empregándoo con 

crecente precisión, con entoación adecuada, pronunciación clara e usando 

estruturas oracionais que enriquezan as propias competencias comunicativas. 

-Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, en 

diferentes contextos e con persoas interlocutoras diversas empregando 

argumentos nas súas conversacións, respectando quendas e escoitando 

atentamente. 

-Acomodación progresiva dos seus enunciados aos formatos convencionais. 

-Emprego adecuado das formas socialmente establecidas para relacionarse 

coas demais persoas -saúdos, despedidas, fórmulas de cortesía, cumpridos...-. 

-Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira, en rutinas e 

situacións habituais de comunicación, mostrando unha actitude positiva cara a 

esta lingua. 

 

Aproximación á lingua escrita.  

-Aproximación á lingua escrita como medio de comunicación, información e 

gozo a través de soportes diferentes. 

-Interese e atención na escoita de narracións e instrucións lidas por outras 

persoas. 

-Iniciación no uso da escritura en situacións contextualizadas e reais. 

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

Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais. 

Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a propiedades 



cuantitativas -cantidade de letras, palabras longas e palabras curtas- e 

propiedades cualitativas -variedade de grafías-. Iniciación ao coñecemento do 

código escrito a través desas palabras e frases empregadas en contextos 

significativos e funcionais. 

-Interese e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos e 

lexibles. 

 

Aproximación á literatura. 

-Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha lectora ou un 

lector competente de contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñanzas, 

teatro...; tanto tradicionais coma contemporáneas, nas dúas linguas oficiais, e 

como fonte de pracer e de aprendizaxe compartida. 

-Dramatización de textos literarios, gozo e interese por expresarse coa axuda 

de recursos non lingüísticos. 

-Memorización e recitación dalgúns textos de carácter poético, de tradición 

cultural ou de autor, gozando das sensacións que o ritmo, a rima e a beleza 

das palabras producen. 

-Participación creativa en xogos lingüísticos - palabras encadeadas, 

adiviñanzas, trabalinguas, onomatopeas...- acompañados de respostas 

corporais -xestos, movementos, ritmos...- para divertirse e para aprender na 

compañía de iguais e de persoas adultas. 

-Interese por compartir interpretacións, sensacións, emocións e opinións 

provocadas polas producións literarias, iniciándose nos faladoiros literarios. 

-Introdución ao uso das bibliotecas do centro e da aula como un medio máis de 

aproximación á literatura e como espazo privilexiado de recursos para a 

diversión e o coñecemento. 

 

BLOQUE 2. Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal 

-Exploración sensorial dos elementos presentes no ámbito integrando 

actividades de tocar, ulir, oír e ver. 

-Potenciación da imaxinación e a fantasía do alumnado para enriquecer a 

actividade creativa. 

-Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a 

linguaxe plástica -liña, forma, cor, textura, espazo e volume-. 



-Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos das 

formas de expresión -cor, forma, liña, movemento, volume, texturas, ritmos, 

melodías, timbres, entre outros- que lles permitan ás nenas e aos nenos 

desenvolver a súa sensibilidade estética. 

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

e soportes -papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, barro, rasquetas, 

cepillos, esponxas, pantalla de ordenador, mesa de area, retroproxector, 

encerado dixital, fotografías....- e das distintas técnicas -debuxo, pintura, 

colaxe, amasado, modelaxe, escultura e a combinación de dúas ou máis 

técnicas...- como recursos e medios de expresión e comunicación de feitos, 

sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, experiencias... 

-Experimentación e coñecemento das posibilidades de transformación dos 

diferentes materiais e obxectos. 

-Descubrimento das posibilidades creativas e plásticas da luz, das sombras e 

da cor, empregando recursos como a luz natural, focos, lámpadas, proxector... 

-Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas presentes na 

aula, no arredor, en museos e exposicións reais ou virtuais, obradoiros de 

artistas e persoas artesás manifestando e compartindo a través das diversas 

linguaxes as sensacións e emocións que producen, así como indicando o que 

gusta e o que non. 

-Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o seu 

desenvolvemento e posterior comunicación, valorando a realización de 

bosquexos para a consecución dunha melloría na produción. 

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

cotiáns e de instrumentos musicais. Utilización dos sons achados para a 

interpretación e a creación musical. 

-Vivencia do son e do silencio. 

-Recoñecemento de sons do medio natural e social, e discriminación dos seus 

trazos distintivos. 

-Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das sensacións que 

lle xera a música. 

-Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e contemporáneas. 

Participación activa e deleite na interpretación de cancións, xogos musicais e 

danzas colectivas e individuais. 



-Creación, mediante a música e o baile, dos propios patróns, recreando 

situacións, ideas, feitos e sentimentos, mediante o humor, o absurdo e a 

fantasía, compartindo con outras persoas as propias creacións. 

-Vivencia de xestos e movementos como recursos corporais para a expresión e 

a comunicación e o intercambio afectivo. 

-Participación en actividades de dramatización, danzas, xogos simbólicos e 

outros xogos de expresión corporal -mimo, marionetas, teatro de sombras...- 

colaborando na elaboración dos elementos necesarios para una ambientación 

adecuada. 

 

BLOQUE 3. Linguaxe audiovisual e as 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. 

-Aproximación a producións audiovisuais como películas, series de animación 

ou videoxogos. 

-Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado dos 

medios audiovisuais e as tecnoloxías da información e da comunicación. 

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

ferramentas tecnolóxicas. 

-Aproximación ao uso do ordenador, á cámara fotográfica, … nos procesos 

creativos para a elaboración de producións audiovisuais como series de 

animación, presentacións, vídeos..., a través de programas de edición de 

textos, de gráficos e de sons. 

-Valoración crítica dos contidos e da estética das producións audiovisuais. 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Criterios de avaliación do currículo oficial  

1. Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as súas 

diferentes partes. 

2. Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e adaptalo 

ás características dos obxectos, á acción e á vida cotiá. 

3. Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións. 



4. Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, 

manifestando confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas 

limitacións. 

5. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando 

positivamente a diversidade. 

6. Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e 

comprender os das demais persoas. 

7. Participar en xogos, mostrando destrezas motoras e habilidades 

manipulativas cada vez máis axustadas. 

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

rexen. 

9. Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar 

en tarefas e aceptar as normas. 

10. Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal e 

benestar empregando adecuadamente espazos e materiais. 

11. Identificar situacións de risco e actuar coherentemente ante elas. 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Criterios de avaliación currículo oficial  

1. Explorar os obxectos e elementos do arredor inmediato e actuar sobre eles. 

Recoñecer os seus atributos e calidades. Agrupar, clasificar e ordenar estes 

elementos e coleccións segundo distintos criterios. 

2. Empregar os números para identificar, contar, clasificar, informarse e 

ordenar elementos da realidade, aproximándose ao seu valor notacional e 

conceptual. 

3. Propoñer e resolver problemas sinxelos relacionados con situacións cotiás, 

empregando e comparando magnitudes de peso, lonxitude e capacidade. 

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

cadrados, triángulos, círculos, esferas, cubos e prismas. 

5. Describir e representar dun modo elemental a situación das propias nenas e 

nenos en relación a obxectos e ás demais persoas empregando vocabulario 

topolóxico elemental. 

6. Usar e comprender nocións temporais básicas ordenando temporalmente 

feitos referidos á súa vida. 



7. Dar mostras de interese polo medio natural e os seus cambios. Identificar e 

nomear algúns dos seus compoñentes, establecendo relacións sinxelas de 

interdependencia. Manifestar actitudes de coidado e de respecto cara á 

natureza e participar en actividades para conservala. 

8. Identificar e recoñecer as diferentes etapas da vida nas persoas e outros 

seres vivos. 

9. Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do ambiente do 

alumnado e algunhas características da súa organización. 

10. Recoñecer, identificar e poñer exemplos sinxelos dalgúns servizos 

comunitarios. 

11. Recoñecer algunhas manifestacións culturais próximas e doutras 

realidades, valorando a súa diversidade e riqueza. 

 

ÁREA:  LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Criterios de avaliación do currículo oficial  

1. Empregar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación 

positiva con iguais e con persoas adultas, segundo as intencións 

comunicativas. 

2. Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita 

atenta e respectuosa. 

3. Mostrar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira, 

interesándose por participar en interaccións orais en rutinas, xogos e situacións 

habituais de comunicación. 

4. Mostrar interese polos textos escritos presentes na aula e no medio próximo, 

iniciándose no seu uso e na comprensión das súas finalidades. Interesarse e 

participar nas situacións significativas de lectura e escritura que se producen na 

aula desenvolvidas por persoas lectoras e escritoras competentes. 

5. Producir diferentes textos individualmente ou en grupo -con escritura 

convencional ou non-, con propósitos e intencións diferentes: recoller e 

transmitir información, gozo.. 

6. Deleite compartindo a escoita e a lectura en voz alta de textos literarios: 

contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñanzas... 

7. Empregar a biblioteca con respecto e coidado, valorándoa como recurso 

informativo, de entretemento e gozo. 



8. Expresarse e comunicarse empregando medios, materiais e técnicas propias 

das diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais. 

9. Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e 

representación, por gozar coas súas producións e por compartir as 

experiencias creativas, estéticas e comunicativas. 

10. Empregar, na medida das súas posibilidades, a linguaxe audiovisual e as 

tecnoloxías da información e comunicación como vehículo de expresión e 

comunicación. 

 

5. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

5.1. PROGRAMACIÓN DO PRIMEIRO NIVEL DO 2º CICLO: 4º DE E.I. (3 

ANOS) 

5.1.1. AREA: COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

Obxectivos da área da programación didáctica 

1. Determinar os principais trazos diferenciais da aparencia física (fisionomía, 

estatura, sexo) valorando o seu significado e respectando a súa manifestación. 

(O. A. 1, 8) 

2. Recoñecer as sensacións básicas (dor, cansazo, fame, movemento...) e as 

percepcións obtidas a partir delas, a través da observación e exploración do 

propio corpo. (O. A. 2, 3) 

3. Identificar as propias posibilidades e limitacións, asimilando unha imaxe 

corporal axustada, sentimentos de autoestima e unha progresiva autonomía. 

(O A. 1, 2) 

4. Representar de forma axustada o propio corpo, identificando os seus 

principais elementos externos e algúns internos (corazón, estómago etc.). (O. A. 

2) 

5. Identificar os cambios físicos no propio corpo como consecuencia de factores 

como a alimentación, o exercicio, o descanso e o paso do tempo. (O. A.  6) 

6. Respectar as características e calidades diferenciais propias e alleas, 

evitando actitudes de discriminación en base ao sexo, raza ou calquera outro 

trazo ou circunstancia persoal ou social. (O. A. 4, 8)  



7. Exercitar as capacidades motrices básicas (equilibrio, coordinación 

visomotriz, axuste corporal etc.) necesarias para a realización de accións cada 

vez máis complexas que lle permitan un adecuado desenvolvemento no medio. 

(O. A. 2, 4, 6)  

8. Regular o propio comportamento e influír na conduta dos demais, aceptando 

as regras e normas que rexen os xogos e a vida cotiá e desenvolvendo hábitos e 

actitudes de axuda, aceptación e cooperación. (O. A. 5, 9)  

9. Resolver tarefas sinxelas, conflitos e problemas da vida cotiá en Galicia con 

iniciativa e progresiva autonomía. (O. A. 4, 9) 

10. Mostrar iniciativa na planificación e secuenciación da propia acción en tarefas 

progresivamente máis complexas, recoñecendo os seus erros e mostrando 

interese por superar as dificultades que van xurdindo. (O. A. 4, 7) 

11. Mostrar hábitos básicos de saúde e benestar de forma autónoma e aceptar 

as normas de comportamento e utilización de espazos e obxectos relacionados 

cos devanditos hábitos, identificando progresivamente a súa propia 

responsabilidade no mantemento da saúde. (O. A.  6)  

12. Recoñecer situacións perigosas, contribuíndo á prevención de accidentes, 

cunha utilización adecuada dos obxectos e instalacións e mostrando actitudes de 

colaboración nas medidas que se toman en caso de enfermidade ou accidente. 

(O. A.2, 6) 

13. Identificar as principais emocións e sentimentos en si mesmo e os que o 

rodean, expresando a súa vivencia de forma apropiada nos diferentes contextos 

de relación. (O. A. 3) 

14. Comprender e expresar adecuadamente mensaxes sinxelas relacionadas 

cos contidos da área. (O. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  

  

Competencias específicas da programación didáctica e a súa relación 

coas competencias básicas 

Esta área relaciónase de maneira especial coas competencias: autonomía e 

iniciativa persoal, social e cidadá, aprender a aprender e interacción co mundo 

físico. Porén, o carácter integrador deste elemento curricular permítenos 

identificar e concretar competencias específicas que se vinculan coa maioría 

das competencias básicas, son as seguintes: 



1. Sinalar accións precisas para satisfacer algunhas necesidades básicas de 

alimentación, descanso e hixiene. (C.B. 5, 6, 7, 8). 

2. Nomear algúns sentimentos e emocións propios (alegría, tristeza, medo, 

amor, enfado, rabia) e situacións concretas que os provocan. (C.B. 1, 5, 7, 8). 

3. Identificar os principais trazos físicos e intereses que o caracterizan. (C.B. 1, 

7, 8). 

4. Recoñecer os lugares e momentos en que desenvolven accións cotiás. 

(C.B. 1, 2, 3, 5, 7, 8). 

5. Citar pautas específicas para mellorar algunha calidade persoal (orde, 

limpeza, alimentación). (C.B. 1, 5, 7, 8). 

6. Expresar, por medio de propostas gráficas e de descricións orais, posturas 

adecuadas e inadecuadas en función de criterios sociais e de saúde. (C.B. 1, 

3, 5, 7, 8). 

7. Explicar, de forma sinxela e clara, os pasos necesarios para a realización 

de accións cotiás. (C.B. 1, 7, 8). 

8. Nomear as partes do corpo distinguindo as que emprega nas súas tarefas 

cotiás. (C.B. 1, 5, 7, 8). 

 

Selección e secuencia de contidos  

 

BLOQUE 1. O CORPO E A PROPIA IMAXE  

 

 Trazos na aparencia física: trazos físicos; diferenzas en función da idade, o 

sexo e a procedencia. (4) 

 Necesidades básicas, sensacións, percepcións do propio corpo. (4) 

 Sentimentos e emocións propios e dos outros (alegría, tristeza, medo). (1, 

4) 

 O corpo humano: (4) 

o Imaxe global  

o Segmentos principais 

o Partes da cara 

o Os sentidos e os seus órganos 

o Posibilidades e limitacións motoras, sensoriais e expresivas 

o Referencias espaciais en relación ao propio corpo 



 Exploración do propio corpo e observación de semellanzas e diferenzas 

cos iguais. (4) 

 Experimentación de diferentes movementos e desprazamentos. (4) 

 Orientación espazo-temporal. (4) 

 Coordinación dos principais segmentos corporais. (4) 

 Identificación das diversas sensacións. (1, 4) 

 Establecemento de correspondencias entre as principais sensacións e 

os órganos sensoriais. (1, 4) 

 Identificación dalgúns trazos físicos diferenciais entre o seu corpo e o 

dos seus compañeiros. (1, 4) 

 Localización de posibles trazos diferenciais que presentan as persoas na 

súa aparencia física e identificación dalgunhas das súas transformacións 

polo paso do tempo. (4) 

 Identificación das características físicas (cor de pelo, de pel, de ollos, 

estatura), das principais partes da cara e de segmentos corporais. (4) 

 Localización e denominación dalgunhas partes do corpo. (4) 

 Exploración das calidades básicas dos obxectos (texturas, cores, 

formas, sons, sabores) en obxectos e xoguetes do seu arredor máis 

próximo. (1, 4) 

 Expresión a través de diversas modalidades dos sentimentos, emocións, 

vivencias, preferencias e intereses. (1, 2, 3, 4) 

 Autoclasificación e establecemento de preferencias cara a adornos e 

obxectos en relación á identidade de xénero. (4) 

 Utilización das posibilidades do propio corpo na escenificación de 

sentimentos, emocións e estados de ánimo. (4) 

 Satisfacción das principais necesidades físicas e corporais, cunha 

progresiva independencia do adulto. (4) 

 Valoración axustada de si mesmo, das súas posibilidades e limitacións. 

(4) 

 Exercitación na súa actividade cotiá das propias posibilidades sensoriais 

e motoras. (4) 

 Familiarización no respecto das características diferenciais que 

presentan as persoas. (4) 



 Iniciación no rexeitamento das posibles discriminacións e estereotipos 

por razón de sexo ou grupo étnico. (4) 

 Interese por empregar os sentidos na exploración do seu propio corpo e 

dos elementos máis significativos do seu arredor. (4) 

 Interese por comunicar necesidades, sentimentos e emocións. (1, 4) 

 Desenvolvemento dunha progresiva autonomía e confianza nas súas 

capacidades como consecuencia da elaboración da imaxe global e a 

construción da identidade. (4) 

 

BLOQUE 2: XOGO E MOVEMENTO  

 Posibilidades motoras: (4) 

○ Posturas do corpo  

○ Control corporal 

○ Equilibrio 

○ Ton 

○ Respiración 

○ Tensión e relaxación  

○ Actividade, repouso  

○ Desprazamentos 

 Nocións básicas de orientación no espazo. (4) 

○ Dentro / fóra, arriba / abaixo; diante de / detrás de 

○ Espazos habituais 

 Nocións básicas de orientación no tempo: (4) 

○ Tempos de: comer, xogar, descansar, ir ao colexio, estar 

coa familia.  

 Xogos: (1, 2, 3, 4)  

o Individuais e de grupo 

o Simbólicos e dramáticos 

o Con obxectos e xoguetes 

o Normas que rexen os xogos 

o Do patrimonio cultural galego 

 Exercitación de movementos axustados ás esixencias da situación e aos 

movementos doutros. (4) 



 Aplicación do control no ton, na postura e no equilibrio en diversas 

situacións de actividade corporal. (4) 

 Precisión progresiva dos movementos e desprazamentos nas 

actividades lúdicas e da vida cotiá. (4) 

 Dominio gradual das actividades manipulativas de carácter fino. (2, 3, 4)  

 Orientación espacial progresivamente autónoma nos seus arredores e 

nos desprazamentos habituais. (4) 

 Localización espacial de obxectos da súa vida cotiá. (4) 

 Estimación da duración dalgunhas rutinas e actividades en relación coas 

unidades de tempo. (4) 

 Identificación de momentos temporais significativos e da súa función 

básica ao longo da xornada. (1, 4) 

 Participación en xogos que esixan movementos e desprazamentos 

individualmente ou de forma colectiva característicos da cultura galega. (1, 

4) 

 Manipulación de obxectos e xoguetes implicados nas situacións lúdicas. 

(4)  

 Asimilación das propias posibilidades, desenvolvendo un autoconcepto 

positivo. (4) 

 Identificación das propias limitacións como vía na prevención de 

situacións perigosas. (4) 

 Respecto das normas na participación de xogos colectivos. (4) 

 Gusto a través da participación en actividades lúdicas e de movemento. 

(4) 

 Actitude de axuda e colaboración cos iguais en actividades de grupo. (4) 

 Desenvolvemento dunha progresiva confianza nas súas propias 

posibilidades. (4) 

 Iniciativa no control do propio corpo. (4) 

 Gozo a través da exercitación de hábitos de actividade física e xogos 

propios da cultura galega. (4) 

 Coidado na manipulación de obxectos e xoguetes cos que realiza a súa 

actividade. (2, 3, 4) 

 Curiosidade por aprender as novas habilidades. ( 4) 



 Aceptación do xogo como medio de gozo e de relación cos demais. (4) 

 

BLOQUE 3. A ACTIVIDADE  COTIÁ 

 As actividades da vida cotiá 

o Tipos de actividades: rutinas, xogos, exploracións, hábitos, 

tarefas e pequenas responsabilidades. (4) 

o Posibilidades e limitacións na realización de actividades e 

xogos. (4) 

o Ámbitos de actividade: o colexio; a casa, as festas; a 

satisfacción de necesidades; os xogos. (1, 2, 3, 4) 

o Momentos de actividade e descanso. (4) 

o Obxectos e útiles vinculados ás actividades cotiás. (4) 

o Normas de relación, convivencia, coidado e orde. (4) 

 Expresións orais necesarias na vida cotiá: pedir, dar, preguntar, 

despedir, saudar e agradecer. (1, 4) 

 Sentimentos, necesidades e preferencias vinculadas ás actividades máis 

frecuentes da vida cotiá. (1, 4) 

 Pasos na realización de tarefas. (1, 4) 

 Predisposicións na realización de tarefas cotiás e nas relacións cos 

demais: organización, constancia, atención, iniciativa, esforzo, 

colaboración e afectividade. (4)  

 Identificación das tarefas máis significativas que realiza ao longo do día. 

(1, 4) 

 Discriminación dalgunhas das actividades fundamentais que realizan os 

membros dos grupos familiar e escolar. (1, 4) 

 Exploración dos obxectos e dependencias da casa e do colexio. (1, 2, 3, 

4) 

 Busca dos recursos adecuados para realizar diversas actividades. (1, 3) 

 Secuenciación temporal dalgúns momentos significativos da súa vida 

cotiá. (1, 4) 

 Axuste progresivo da propia conduta ás demandas dos outros. (1, 4) 

 Asimilación e participación na elaboración de normas básicas de relación 

e convivencia. (1, 4) 



 Lectura de imaxes, signos e símbolos relacionados co arredor. (2, 3, 4) 

 Expresión de emocións, sentimentos e opinións relacionados coas 

actividades máis significativas da vida cotiá. (1, 4) 

 Comprensión de indicacións e mensaxes básicas vinculadas á vida 

cotiá. (1, 2, 4) 

 Busca de solucións ás dificultades que xorden na vida cotiá. (1, 2, 4) 

 Dominio progresivo na utilización de obxectos e espazos vinculados á 

súa vida cotiá. (4) 

 Ordenación de pasos sinxelos na realización de tarefas cotiás. (4) 

 Asimilación de posibilidades e limitacións relacionadas co coidado de si 

mesmo. (4) 

 Aproximación á exercitación de hábitos de iniciativa e esforzo persoal. 

(4) 

 Ampliación das relacións afectivas cos demais. (4) 

 Participación activa en actividades da vida cotiá. (1, 4) 

 Interese por perfeccionar a realización de tarefas e responsabilidades 

diarias. (4) 

 Achega de alternativas, guiadas polo profesor, para a resolución de 

pequenos problemas e conflitos da vida cotiá e para a elaboración de 

normas básicas de convivencia. (4) 

 Iniciación no coidado e orde coas súas pertenzas persoais. 

 Utilización de espazos e obxectos segundo normas básicas para o seu 

coidado e conservación. (4) 

 Observación das normas de convivencia na súa relación con iguais e 

adultos. (4)  

 Curiosidade por coñecer os tempos, espazos e obxectos necesarios 

para as súas actividades cotiás. (4)  

 Iniciación na construción dun autoconcepto positivo. (4) 

 Recoñecemento progresivo das súas capacidades, coñecementos e 

actitudes. (4) 

 Actitude positiva cara ás relacións de afecto con outras persoas. (4) 



 

BLOQUE 4. O COIDADO PERSOAL E A SAÚDE 

 

 Hábitos para o coidado dun mesmo. (4) 

o Hixiene do propio corpo. 

o Alimentación. Alimentos galegos saudables. 

o Vestido e desvestido. 

o Exercicio e descanso. 

o Actividade e xogo. 

o Coidado de espazos e obxectos. 

o Posibilidades e limitacións. 

 A saúde. O benestar propio e dos demais. 

o Accións e situacións que o favorecen. 

o Hábitos saudables. 

 A dor corporal e a enfermidade. Conduta en relación ás enfermidades, 

os accidentes e as posibles situacións perigosas. (4)  

 Normas relacionadas: (4) 

○ De seguridade viaria. 

○ De contacto cos animais e o medio natural. 

○ De protección e coidado ante os cambios climáticos. 

 Espazos, obxectos, útiles e profesións relacionados cos hábitos e o 

coidado de si mesmo. (4) 

 Factores de risco e accións preventivas de situacións perigosas. (4) 

 Exercitación de hábitos de autonomía vinculados á hixiene de si mesmo e 

a alimentación adecuada. (1, 4) 

 Práctica de habilidades de vestido, desvestido e abrigado. (4) 

 Observación de normas básicas nos períodos de sono e descanso. (4) 

 Práctica habitual de xogos motores e actividade física. (4) 

 Práctica das normas básicas favorecedoras da saúde, relacionadas coa 

prevención de riscos e de accidentes. (4)  

 Discriminación dalgúns dos efectos contrarios á saúde resultado de 

prácticas contrarias ao mantemento da saúde. (4) 

 Petición e aceptación de axuda en situacións que o requiran. (4) 



 Colaboración en situacións de enfermidade e pequenos accidentes. (4) 

 Manipulación progresivamente autónoma dos utensilios e espazos 

relacionados cos hábitos de autonomía. (4) 

 Práctica de pequenas tarefas para ordenar e coidar os espazos. (4) 

 Diferenciación dalgunhas condutas contrarias ao mantemento da saúde. 

(4) 

 Utilización de obxectos e espazos, segundo unhas normas básicas. ( 4) 

 Familiarización no rexeitamento de condutas e pautas contrarias ao 

mantemento da saúde. (4) 

 Toma de conciencia, na medida das súas posibilidades, do seu propio 

papel no mantemento da saúde. (1, 4) 

 Confianza nas súas propias posibilidades no desenvolvemento dunha 

conduta progresivamente autónoma. (4) 

 Gusto por manter un aspecto e un lugar limpo e aseado. (4) 

 Actitude de tranquilidade ante os coidados recibidos en situacións de 

accidentes ou enfermidades. (4) 

 Valoración da axuda prestada por parte de adultos e de iguais. (4) 

 Identificación dos factores de risco en situacións cotiás. (4) 

 Gusto por desenvolver actividades físicas, deportivas e ao aire libre. (4) 

 Evitación de situacións perigosas. (4) 

 Iniciación na construción dun autoconcepto positivo. (4) 

 Aceptación dalgunhas das normas sociais básicas asociadas aos 

hábitos. (4) 

 

 

Criterios de avaliación da programación didáctica 

1. Distinguir as partes do seu propio corpo, identificando os seus principais 

segmentos e elementos. (C. AV. 1)  

2. Determinar o papel dos sentidos como medios fundamentais de relación 

e comunicación co medio social e natural. (C. AV. 1, 3)   

3. Mostrar un axuste progresivo do ton e a postura ás características dos 

obxectos, persoas e situacións cos que se vincule. (C. AV. 1, 2) 



4. Diferenciar os seus trazos sexuais, distinguindo a súa propia identidade 

e mostrando actitudes de naturalidade e espontaneidade. (C. AV. 1, 4) 

5. Advertir as diferenzas individuais nas características físicas (cor de 

pelo, de pel, de ollos, estatura), evitando actitudes de rexeitamento. (C. AV. 

1, 5)   

6. Localizar os órganos dos sentidos e relacionalos coa súa función. (C. 

AV. 1, 3)  

7. Actuar de forma axustada de acordo coas súas posibilidades e 

limitacións motrices e expresivas. (C. AV. 2, 4, 7, 9)   

8. Levar a cabo tarefas rutineiras e de xogo cunha coordinación e control 

dinámico  básicos. (C. AV.  2, 4, 7, 9)   

9. Resolver adecuadamente actividades da vida cotiá (alimentación, aseo, 

vestido) mostrando un progresivo desenvolvemento da coordinación 

oculomanual e habilidade motriz. (C. AV. 2, 7, 10)   

10. Empregar correctamente algunhas nocións espaciais (arriba, abaixo, 

diante, detrás, dentro, fóra, a un lado, a outro) e temporais esenciais (antes, 

despois, mañá, tarde, noite) necesarias para orientarse no arredor. (C. AV. 2, 

7, 9, 10)   

11. Identificar determinadas emocións e sentimentos básicos asociándoos a 

situacións puntuais. (C. AV. 6) 

12. Recoñecer certas demandas, necesidades e sentimentos nos que o 

rodean que mostren aspectos propios de xogos e actividades da cultura 

galega. (C. AV. 6, 8)   

13. Citar normas esenciais para a convivencia nos grupos sociais propios da 

cultura galega dos que forma parte (respectar, compartir) manifestando 

respecto por elas. (C. AV. 8)   

14. Solicitar adecuadamente axuda dos adultos en situacións de dificultade 

ou enfermidade. (C. AV. 11)   

15. Sinalar as normas básicas de hixiene e saúde cumprindo basicamente 

as relativas á alimentación, descanso, aseo e vestido. (C. AV.  10) 

16. Cumprir de forma elemental o desenvolvemento de hábitos relacionados 

coa hixiene e a saúde. (C. AV. 10, 11)   

17. Seguir instrucións sinxelas relacionadas cos contidos da área (C. AV. 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 



18. Resolver algúns conflitos e sinxelos problemas da vida cotiá no ámbito 

galego, de forma cada vez máis autónoma, solicitando progresivamente 

menos a intervención do adulto. (C. AV. 9, 11)   

19. Expresar mensaxes sinxelas relacionadas cos contidos da área. (C. AV. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

 

VINCULACIÓN ENTRE OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E AS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DO 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PD 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DO 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PD 

1. Sinalar accións precisas para 

satisfacer algunhas necesidades 

básicas de alimentación, descanso 

e hixiene. (C.B. 5, 6, 7, 8). 

2. Nomear algúns sentimentos e 

emocións propios (alegría, tristeza, 

medo, amor, enfado, rabia) e 

situacións concretas que os 

provocan. (C.B. 1, 5, 7, 8) 

3. Identificar os principais trazos 

físicos e intereses que o 

caracterizan. (C.B. 1, 7, 8). 

4. Recoñecer os lugares e 

momentos en que desenvolven 

accións cotiás. (C.B. 1, 2, 3, 5, 7, 

8). 

5. Citar pautas específicas para 

mellorar algunha calidade persoal 

(orde, limpeza, alimentación). (C.B. 

1, 5, 7, 8). 

6. Expresar, por medio de 

propostas gráficas e de descricións 

orais, posturas adecuadas e 

inadecuadas en función de criterios 

sociais e de saúde (C.B. 1, 3, 5, 7, 

8). 

7. Explicar, de forma sinxela e 

clara, os pasos necesarios para a 

realización de accións cotiás. (C.B. 

1, 7, 8). 

8. Nomear as partes do corpo 

distinguindo as que emprega nas 

súas tarefas cotiás. (C.B. 1, 5, 7, 

8). 

 

 

1. Distinguir as partes do seu 

propio corpo, identificando os seus 

principais segmentos e elementos. 

(C.E. 3, 8)  

2. Determinar o papel dos 

sentidos como medios 

fundamentais de relación e 

comunicación co medio social e 

natural. (C.E. 6)   

3. Mostrar un axuste progresivo 

do ton e a postura ás características 

dos obxectos, persoas e situacións 

cos que se vincule. (C.E. 4, 6, 8)  

4. Diferenciar os seus trazos 

sexuais, distinguindo a súa propia 

identidade e mostrando actitudes de 

naturalidade e espontaneidade. 

(C.E. 3, 6, 8) 

5. Advertir as diferenzas 

individuais nas características 

físicas (cor de pelo, de pel, de 

ollos, estatura), evitando actitudes 

de rexeitamento. (C.E. 3, 8)   

6. Localizar os órganos dos 

sentidos e relacionalos coa súa 

función. (C. E. 8)   

7. Actuar de forma axustada de 

acordo coas súas posibilidades e 

limitacións motrices e expresivas. 

(C.E. 1, 7, 8)   

8. Levar a cabo tarefas rutineiras 

e de xogo cunha coordinación e 

control dinámico  básicos. (C.E. 1, 

4, 7)   

9. Resolver adecuadamente 

actividades da vida cotiá 



 

5.1.2. AREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 Obxectivos da área da programación didáctica 

1. Establecer relacións apropiadas entre os espazos, persoas, 

elementos naturais e obxectos cos que pode tomar contacto en distintas 

situacións tomando como referente paisaxes, costumes e vivencias 

propias da Comunidade Autónoma. (O. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  

2. Identificar os grupos sociais dos que forma parte, os seus 

compoñentes, funcións e normas, así como os hábitats relacionados con 

estes e as súas dependencias. (O. A.  5) 

3. Orientarse nos espazos próximos e no tempo empregando 

correctamente as nocións básicas necesarias para isto. (O. A. 1, 3, 8, 9) 

4. Mostrar comportamentos que denoten iniciativa, autonomía e 

interese polos outros para mellorar os espazos en que se desenvolve. (O. 

A.  1, 2, 3) 

5. Participar na vida familiar e escolar responsabilizándose de tarefas 

sinxelas e mostrando actitudes de axuda, colaboración e respecto cara 

aos demais. (O. A. 4, 6) 

6. Observar, explorar e empregar os obxectos cotiáns na 

Comunidade Autónoma de Galicia con actitudes de coidado, respecto e 

curiosidade. (O. A. 7) 

7. Coñecer as características e funcións das distintas formas de 

organización da sociedade galega e respectar as normas básicas de 

comportamento e convivencia social. (O. A. 4, 5, 6, 7) 

8. Coñecer e valorar manifestacións culturais propias da 

Comunidade, desenvolvendo actitudes de colaboración, participación e 

respecto. (O. A. 4, 5, 6, 7) 

9. Coñecer algunhas relacións entre o medio físico e social, 

identificando os cambios que neles se producen e os factores que inflúen 

nestes cambios. (O. A. 1, 2, 3, 9) 

10. Identificar as accións que contribúen á deterioración e 

conservación do medio  colaborando na medida das súas posibilidades. 

(O. A. 1, 2, 3, 9) 



11. Coñecer algúns animais e plantas da Comunidade e doutros 

lugares máis afastados, as súas características, formas de vida e hábitats 

naturais. (O. A. 1, 2, 3) 

12. Identificar e valorar as funcións que os animais e plantas 

desempeñan na vida do home desenvolvendo cara a eles actitudes de 

coidado e respecto. (O. A. 1, 2)  

13. Aplicar nocións lóxico-matemáticas sinxelas no aumento do 

coñecemento de obxectos, tarefas e situacións. (O. A. 8, 9) 

14. Comprender e expresar adecuadamente mensaxes sinxelas 

relacionadas cos contidos da área. (O. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 

Competencias específicas da programación didáctica e a súa relación 

coas competencias básicas 

 

Esta área relaciónase de maneira especial coas competencias: matemática, 

interacción co mundo físico, social e cidadá e cultural e artística. Porén, o 

carácter integrador deste elemento curricular permítenos identificar e concretar 

competencias específicas que se vinculan coa maioría das competencias 

básicas, como as seguintes: 

 

1. Identificar comportamentos adecuados e inadecuados concretos no uso 

de lugares públicos de uso cotián. (C.B. 1, 5, 8) 

2. Distinguir os membros da familia determinando algunhas das súas 

funcións. (C.B. 5) 

3. Recoñecer aspectos puntuais das estacións do ano identificando algúns 

cambios esenciais na vida das persoas (alimentación, vestido). (C.B. 1, 3, 5) 

4. Sinalar algunhas profesións do seu arredor e ferramentas ou 

instrumentos básicos que empregan. (C.B. 5, 8) 

5. Empregar contidos lóxico-matemáticos (correspondencias, seriación) 

sinxelos en situacións, xogos e tarefas habituais. (C.B. 2, 3, 5, 7, 8) 

6. Nomear as actividades desenvolvidas en festas familiares e escolares. 

(C.B. 1, 5, 8) 



7. Establecer correspondencias entre as súas accións e a aparición dun 

determinado tipo de problema ou conflito no ámbito escolar. (C.B. 1, 5, 8). 

8. Clasificar obxectos a partir das súas características físicas: cor, lonxitude 

(longo / curto; baixo / alto; lonxe / cerca e capacidade (cheo / baleiro). (C.B. 

2, 3, 7) 

9. Distinguir a orixe animal e vexetal dalgúns alimentos. (C.B. 1, 3) 

10. Cumprir algunhas normas básicas para o uso dun medio de 

comunicación presente no ámbito escolar e familiar. (C.B. 4, 5, 8) 

11. Recoñecer algúns elementos significativos da cultura e tradicións da 

Comunidade Autónoma de Galicia. (C.B. 1, 5, 6, 8) 

 

Selección e secuencia de contidos  

 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e medida  

 

 A paisaxe e o medio físico: 

o Características do cambio da paisaxe ao longo do ano. 

o As estacións. 

  Obxectos presentes no seu arredor: (2, 3, 4) . Tipos: 

o Obxectos do colexio e da casa. 

o Obxectos propios de cada estación do ano. 

o Ornamentación de rúas, colexio e casa. 

o Obxectos lúdicos. 

o Obxectos relacionados cos hábitos. 

o Obxectos relacionados coas profesións. 

 Funcións dos obxectos máis habituais. (2, 3, 4) 

 Dependencias e tarefas asociadas. (2, 3, 4) 

 Normas de utilización e coidado dos obxectos. (2, 3, 4)  

 Atributos e calidades básicas dos obxectos: cor, forma, tamaño, textura, 

sabor, son. (4) 

 Relacións que establecen os obxectos: (4) 

○ Correspondencias. 

○ Seriacións. 



○ Clasificacións.  

 Criterios na agrupación de obxectos: semellanzas e diferenzas; pertenza 

e non pertenza.  

 Medidas:  

○ A medida de lonxitude: longo/curto; baixo/alto; lonxe/cerca.  

○ A medida do tamaño: grande/pequeno/mediano. 

○ A medida de capacidade: cheo/baleiro. 

 Cuantificadores básicos: moitos/poucos, todos, un/ningún; máis que e 

menos que.  

 Unidades de medida: naturais e arbitrarias. 

 O número:  

○ A serie numérica: números do 1 ao 3. 

○ Os primeiros ordinais: 1º a 3º. 

 Formas: 

○ Formas planas: o círculo, o cadrado e triángulo.  

 Nocións de orientación e posición no espazo: 

○ As posicións dos obxectos no espazo e en relación co propio 

corpo: arriba/abaixo; dentro/fóra;  diante/detrás e aberto/pechado. (4) 

 Descubrimento e observación do medio físico e dos elementos que o 

compoñen. 

 Identificación dos cambios na paisaxe ao longo do ano e a súa influencia 

en persoas, animais e plantas. 

 Aplicación de habilidades manipulativas progresivamente máis precisas 

na utilización de obxectos presentes na súa vida cotiá. (2, 3, 4) 

 Agrupación e comparación de obxectos a partir de características físicas 

(cor, tamaño, forma...), da súa función básica, do espazo ao que pertencen 

e das súas semellanzas e diferenzas. (2, 3, 4)  

 Elaboración de obxectos artísticos e decorativos. (2, 3, 4) 

 Creación de obxectos a partir doutros de uso común ou de recuperación. 

(4) 

 Discriminación das normas básicas na utilización dos obxectos. (4) 

 Exercitación de hábitos de autonomía, seleccionando obxectos e útiles 

adecuados. (4) 

 Familiarización con obxectos menos habituais. (4) 



 Utilización  de cuantificadores  básicos en situacións vinculadas co xogo 

e a actividade cotiá. (4) 

 Correspondencias entre obxectos da vida cotiá. (4)  

 Establecemento de seriacións de obxectos en función das súas 

propiedades básicas. (4) 

 Asociación dos tres primeiros números a elementos e obxectos cotiáns.  

 Estimación de medidas a través de unidades naturais e arbitrarias.  

 Identificación de formas e cores en obxectos cotiáns. (4) 

 Orientación temporal na realización de actividades e rutinas cotiás. (4) 

 Identificación da propia situación no espazo, da dos demais e dos 

obxectos cotiáns a través da asimilación de contidos espaciais básicos. (4) 

 Exercitación de habilidades grafomotoras na representación dos 

números do 1 ao 3. (2) 

 Manipulación con material específico de expresión lóxico-matemática 

(regretas, bloques lóxicos, ábacos, xogos didácticos…). (4) 

 Interese por explorar o medio físico e as calidades, características e usos 

dos obxectos que hai nel. (4) 

 Coñecemento das normas de uso e manipulación de obxectos para a súa 

correcta conservación. (1, 2, 3, 4)  

 Axuste ás normas básicas de utilización e coidado dos obxectos cotiáns. 

(4)  

 Prevención de situacións perigosas no seu contacto con obxectos e 

aparatos. (3, 4)  

 Uso limitado e orientado polos adultos dos medios de comunicación. (3) 

 Desenvolvemento de respostas creativas na elaboración de obxectos. 

(4) 

 Disposición para compartir materiais e xoguetes propios cos amigos. (4) 

 Curiosidade por experimentar con obxectos menos habituais no seu 

arredor. (4) 

 Interese progresivo por actividades relacionadas con explorar, contar, 

comparar e clasificar obxectos. (4) 

 Curiosidade por coñecer as propiedades e relacións dos obxectos do 

seu arredor máis próximo. (4) 



 Interese por aumentar a súa autonomía de acción a través da 

asimilación de contidos de orientación espazo-temporal. (4) 

 Curiosidade por situacións de experimentación básica. (4) 

 Iniciación na práctica de habilidades de solución de problemas básicos. 

(1, 4) 

 

Bloque 2. Achegamento á natureza  

 Elementos do medio natural (4) 

 Seres vivos e materia inerte  

 Os animais:  

o Medio polo que se desprazan: terra, auga e aire. 

o Semellanzas e diferenzas físicas. 

o Formas de alimentación.  

o Animais da granxa e de compañía. 

o As crías. 

o Os insectos. 

o Hábitats; a selva, a sabana. 

o Animais autóctonos galegos: vaca galega, os moluscos, 

lobo, xabaril, gaivota… 

o Animais doutros lugares. 

o Animais dos bosques galegos no outono. 

 As Plantas:  

o Árbores ( de folla caduca e perenne). 

o Flores.  

o Froitos, froitas e hortalizas. 

o A horta, o xardín e o bosque. 

o As patacas. 

o As castañas. 

o Dunas de Corrubedo. 

o Monte Aloia. 

o A illa da Toxa. 

o Proceso de crecemento. 



o Plantas características da paisaxe da Comunidade Autónoma de 

Galicia: 

- As árbores: castiñeiro, carballo, nogueira.  

 Elementos do medio natural: rochas, ríos, nubes… 

 Fenómenos do medio natural: chuvia, vento, o día e a noite etc. 

 Orixe dos alimentos: animal e vexetal. (4) 

 Relacións entre as persoas, os animais e as plantas: Necesidade e 

utilidade (compañía, alimentación, vestido, traballo, coidados). (4)  

 Normas no contacto cos animais e as plantas. (4) 

 Actividades en contacto coa natureza. 

 Diferenciación entre seres vivos e materia inerte. 

 Exploración das propiedades básicas de animais e plantas. (4)  

 Discriminación das formas de alimentación e dos hábitats dalgúns 

animais. (4) 

 Identificación de  semellanzas e diferenzas entre o home e os animais.  

 Establecemento de correspondencias entre animais e plantas e os seus 

produtos para o consumo humano.  

 Discriminación dos trazos básicos das árbores, as flores e os froitos. (4) 

 Escenificación dos  movementos e sons dalgúns animais. (4) 

 Secuenciación dos pasos básicos de crecemento dunha planta. (4) 

 Observación dos fenómenos do medio natural e formulación de 

conxecturas sobre as súas causas e consecuencias. (4) 

 Participación activa en xogos realizados no medio natural. (4) 

 Observación das propiedades básicas de animais e plantas 

representativas da Comunidade Autónoma: vaca, xabaril, moluscos, 

castiñeiro, carballo… (4) 

 Identificación de produtos gastronómicos de especial significado en 

Galicia. (4) 

 Gusto polo contacto co medio natural e os seres vivos. (4) 

 Respecto e coidado cara aos elementos do medio natural. (4) 

 Exercitación de condutas de autocoidado e prevención de situacións 

perigosas no seu contacto con animais e plantas. (4) 



 Familiarización con actitudes de explotación responsable da natureza e 

os seus recursos. (4) 

 Interese por coñecer e respectar as normas de conduta no coidado de 

plantas e animais. (4) 

 Aproximación á valoración da achega dos seres vivos á súa vida cotiá. 

(4) 

 

Bloque 3. Cultura e vida en sociedade  

 Primeiros grupos sociais de pertenza. Normas que rexen a convivencia 

neles: (4) 

 A familia:  

o Membros. 

o Relacións de parentesco (pais, irmáns, avós). 

o Lugar que se ocupa na familia.  

o Normas básicas de convivencia.  

o Funcións e ocupacións. 

o Costumes familiares. 

o Tipos de casa.  

o Dependencias da casa (salón, cociña, dormitorio, baño). 

o Obxectos e útiles da casa. 

o Construción típica de Galicia: o cruceiro. 

 

 A escola:  

o Membros: profesores, compañeiros e persoal non docente.  

o Funcións e ocupacións de nenos e profesores.  

o Normas básicas de convivencia.  

o Espazos: a aula, o patio. 

o Obxectos e xoguetes. 

 Principais tarefas, funcións e actividades que se desenvolven na familia 

e a escola. (1, 2, 3, 4)  

○ Tarefas cotiás do fogar. 

○ Actividades de ocio e recreativas que se realizan coa familia. 

○ Actividades, xogos e relacións do colexio. 



○ Pequenas responsabilidades na casa e no cole. 

 Primeiros momentos temporais: tempo de ocio, de festa etc.  

 Trazos principais do medio: (4)  

o Propiedades básicas. 

o Tipos de paisaxe: rural e urbana. 

o O tempo atmosférico. 

o Profesións. 

 Trazos principais da comunidade:  

o Servizos: comercio e escola. (4) 

o Medios de transporte: aeroporto, rede de estradas. 

o Profesións e as súas tarefas principais: mestre, castañeiro, 

pasteleiro, dependente dunha tenda de xoguetes, froiteiro, pastor, 

agricultor, xardineiro, médico. (1, 2, 3, 4) 

o Sinais de identidade da cultura galega. 

   Costumes, tradicións e festas. 

o Normas de convivencia. Pautas adecuadas de 

comportamento para resolver conflitos. (4) 

o A seguridade viaria. (4) 

o Consumo responsable e solidario. (4) 

 A interculturalidade. Pobos do mundo: trazos físicos, vivenda, 

alimentación, indumentaria e costumes. (4) 

 Os medios de comunicación e as tecnoloxías da información e 

comunicación como elementos do seu arredor. (3, 4) 

 Festas e tradicións en Galicia: (1, 2, 3, 4) 

- A feira 

- Festa: Os Maios 

- O Entroido  

- O  magosto 

    Diferentes localidades da Comunidade Autónoma de Galicia: Santiago 

de Compostela, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra…. 

    Sobremesas típicas de Galicia: torta de Santiago, filloas, bica, orellas 

de Entroido… 



 Recoñecemento dos primeiros grupos de pertenza e concienciación da 

súa necesidade. (4) 

 Asimilación de comportamentos e actitudes adecuadas en relación ás 

normas de convivencia básicas dos grupos aos que pertence. (4) 

 Exercitación de condutas progresivamente autónomas e pequenas 

responsabilidades. (4)  

 Participación na elaboración dalgunhas das normas elementais de 

convivencia. (1, 4) 

 Discriminación dalgunha das funcións dos membros da familia e a 

escola. (4) 

 Establecemento de relacións de seguridade e confianza cos adultos cos 

que ten contacto (pais, coidadores, familiares, mestres). (1, 4) 

 Relación progresivamente máis rica cos seus iguais. (1, 4) 

 Aplicación de habilidades de autonomía na orientación nos espazos e 

percorridos habituais e o uso correcto das dependencias. (4) 

 Secuenciación das principais actividades cotiás. (4) 

 Exploración de obxectos, útiles e xoguetes do colexio e da casa. (4) 

 Recoñecemento das principais características dun cruceiro. (1, 4) 

 Identificación dos trazos máis significativos do seu arredor. (4) 

 Diferenciación dalgunhas das características propias da paisaxe rural e a 

urbana. (4) 

 Identificación dalgunhas localidades da Comunidade Autónoma de 

Galicia. (1, 4) 

 Percepción das modificacións que se producen na paisaxe e nos hábitos 

de autocoidado co paso das estacións. (4) 

 Exploración dalgúns dos servizos básicos (transportes, establecementos 

comerciais) propios do seu ámbito próximo. (4) 

 Correspondencias entre profesionais, tarefas básicas e ferramentas ou 

instrumentos que empregan. (1, 2, 3, 4) 

 Exercitación de condutas responsables relacionadas coa educación 

viaria e a utilización dos medios de transporte. (4) 

 Iniciación na lectura das imaxes transmitidas a través dos medios de 

comunicación e as tecnoloxías da información e a comunicación. (3, 4) 



 Participación en actividades relacionadas coas tradicións e as festas e 

en actividades deportivas. (4) 

 Colaboración na elaboración dalgunha sobremesa galega típica. (4) 

 Exercitación do diálogo como vía básica na resolución de conflitos. (4)  

 Participación activa na vida familiar e escolar. (4) 

 Execución, progresivamente autónoma, de pequenas responsabilidades. 

(4) 

 Valoración, na medida das súas posibilidades, das tarefas e funcións 

dos membros do grupo familiar e escolar. (4) 

 Desenvolvemento de actitudes de afecto, gozo, iniciativa, nas súas 

relacións cos membros dos grupos aos que pertence. (4) 

 Respecto das normas que rexen a convivencia nos grupos sociais aos 

que pertence. (4) 

 Fomento dunha relación equilibrada e igualitaria entre nenos e nenas. 

(4)  

 Participación na suxestión de alternativas para a resolución de situacións 

conflitivas, solicitando a axuda do adulto de forma axustada. (1, 4) 

 Valoración, na medida das súas posibilidades, das tarefas básicas que 

desenvolven algúns profesionais. (4) 

 Aplicación de condutas de prevención de accidentes e situacións 

perigosas no seu contacto cos medios de transporte e de comunicación. (4) 

 Familiarización con actitudes vinculadas ao consumo responsable e 

solidario. (4) 

 Coidado dos medios naturais e sociais en que desenvolve a súa 

actividade. (4) 

 Aprecio pola limpeza e a orde das dependencias dos lugares en que se 

desenvolve. (4) 

 Interese por coñecer e participar nos costumes e tradicións do seu 

arredor. (4) 

 Curiosidade por practicar algunhas das condutas necesarias para a 

convivencia en sociedades plurais. (4) 

 Aprecio polos elementos representativos da identidade galega e 

respecto polos propios doutras comunidades. (4) 



 Gozo das festas e celebracións típicas de Galicia. (4) 

 

Criterios de avaliación da programación didáctica 

 

1. Citar algúns dos grupos sociais aos que pertence. (C. AV. 9)  

2. Enumerar algúns dos membros máis destacados dos grupos sociais aos 

que pertence. (C. AV. 9)   

3. Recoñecer as relacións básicas que mantén cos máis próximos 

(familiares, amigables, de compañeirismo, de veciñanza...). (C. AV. 9) 

4. Coñecer algúns medios de comunicación presentes no seu ámbito, 

fomentando un uso moderado e crítico destes. (C. AV.10, 11) 

5. Cumprir as normas e pautas básicas de comportamento na escola e na 

casa. (C. AV. 9) 

6. Diferenciar entre comportamentos correctos e incorrectos, adecuados e 

inadecuados segundo diversas circunstancias familiares e escolares. (C. AV. 

9) 

7. Discriminar as nocións e termos básicos de orientación no espazo e no 

tempo. (C. AV. 5, 6, 8) 

8. Indicar algúns dos cambios concretos que o home provoca no medio, 

tomando como referencia situacións evocadas ou vividas nos espazos rurais 

e urbanos da Comunidade Autónoma. (C. AV. 1, 7) 

9. Nomear trazos significativos dalgúns seres vivos (animais, plantas) 

especialmente presentes na Comunidade Autónoma de Galicia. (C. AV. 1, 7) 

10. Enumerar algunhas propiedades básicas dos obxectos (forma, cor, 

tamaño…). (C. AV. 1, 2, 4) 

11. Realizar, a través de actividades lúdicas, agrupacións e clasificacións 

elementais. (C. AV. 1, 2, 3)  

12. Cuantificar obxectos e coleccións empregando a serie numérica 

distinguindo a súa forma xeométrica. (C. AV. 2, 4) 

13. Manter ordenado e limpo o espazo en que desenvolve as súas 

actividades. (C. AV. 1)  

14. Actuar de forma que se manifeste a comprensión de mensaxes 

relacionadas cos contidos da área. (C. AV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 



15. Expresar oralmente e de forma sinxela mensaxes relacionadas cos 

contidos da área. (C. AV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)  

16. Identificar o nome e algunhas das actividades máis significativas de 

celebracións da cultura galega. (C. AV. 11) 

 

VINCULACIÓN ENTRE OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E AS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PD 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PD 

1. Identificar 

comportamentos adecuados e 

inadecuados concretos nos 

lugares públicos de uso cotián. 

(C.B. 1, 5, 8) 

2. Distinguir os membros 

da familia determinando 

algunhas das súas funcións. 

(C.B. 5) 

3. Recoñecer aspectos 

puntuais das estacións do ano 

identificando algúns cambios 

esenciais na vida das persoas 

(alimentación, vestido). (C.B. 

1, 3, 5) 

4. Sinalar algunhas 

profesións do seu arredor e 

ferramentas ou instrumentos 

básicos que empregan. (C.B. 

5, 8) 

5. Utilizar contidos lóxico-

matemáticos 

(correspondencias, seriación) 

sinxelos en situacións, xogos e 

tarefas habituais. (C.B. 2, 3, 5, 

7, 8) 

6. Nomear as actividades 

desenvolvidas en festas 

familiares e escolares. (C.B. 1, 

5, 8) 

7. Establecer 

correspondencias entre as 

súas accións e a aparición dun 

determinado tipo de problema 

ou conflito no ámbito escolar. 

(C.B. 1, 5, 8) 

1. Citar algúns dos grupos 

sociais aos que pertence. (C. E. 2) 

2. Enumerar algúns dos 

membros máis destacados dos 

grupos sociais aos que pertence. 

(C. E. 2, 6, 11)  

3. Recoñecer as relacións 

básicas que mantén cos máis 

próximos (familiares, amigables, 

de compañeirismo, de 

veciñanza...). (C. E. 2, 11)  

4. Coñecer algúns medios de 

comunicación presentes no seu 

ámbito, fomentando un uso 

moderado e crítico destes. (C. E. 

10) 

5. Cumprir as normas e 

pautas básicas de comportamento 

na escola e na casa. (C. E. 1, 7)  

6. Diferenciar entre 

comportamentos correctos e 

incorrectos, adecuados e 

inadecuados segundo diversas 

circunstancias familiares e 

escolares. (C. E. 1, 6, 7)  

7. Discriminar as nocións e 

termos básicos de orientación no 

espazo e no tempo. (C. E. 3, 5)  

8. Indicar algúns dos 

cambios concretos que o home 

provoca no medio, tomando como 

referencia situacións evocadas ou 

vividas nos espazos rurais e 

urbanos da Comunidade 

Autónoma. (C. E. 1, 3, 4)  

9. Nomear trazos 



5.1.3. ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

Obxectivos da programación didáctica 

 

1. Producir mensaxes orais axustadas á situación e aos interlocutores 

empregando de forma apropiada a linguaxe corporal e recoñecendo o seu 

valor para aumentar a expresividade e enriquecer os intercambios 

comunicativos. (O. A. 1, 2, 4, 6) 

2. Valorar a importancia da linguaxe oral para expresar os propios 

sentimentos, ideas e necesidades. (O. A. 1, 4, 6) 

3. Comprender as mensaxes orais que lle envían os demais, mostrando 

interese e respecto cara á lingua empregada polo interlocutor e 

diferenciando progresivamente os diversos usos sociais da linguaxe oral. 

(O. A. 1, 4, 5, 6) 

4. Comprender e empregar símbolos sinxelos, valorando a linguaxe escrita 

como un medio de grande utilidade para a comunicación, a información e 

para o ocio con especial incidencia na cultura galega. (O. A. 3, 7, 8) 

5. Crear imaxes e producións plásticas cada vez máis elaboradas cunha 

adecuada coordinación e precisión motriz. (O. A.  1, 10, 11) 

6. Descubrir e experimentar as distintas posibilidades sonoras que ofrece a 

propia voz e algúns instrumentos e empregalas como medio de expresión. 

(O. A. 1, 3, 11) 

7. Coñecer manifestacións culturais propias da Comunidade e reproducir 

algunhas delas. (O. A. 1, 4, 11) 

8. Afondar nos recursos básicos para a expresión corporal (xesto, ton, voz, 

actitude corporal…) empregándoos de forma axustada ao contexto 

interpretativo. (O. A. 1, 2) 

9. Mostrar actitudes positivas cara ao uso de distintas formas de expresión 

e comunicación e respectar as normas básicas destas. (O. A. 1, 2, 12) 

10. Participar activamente nas situacións desenvolvidas na aula vinculadas 

á lectura. (O. A. 3, 7, 8, 9) 

11. Valorar as producións artísticas propias, as dos compañeiros e as do 

arredor, en especial aquelas que posúen significado e representatividade 



na cultura da Comunidade Autónoma de Galicia, mostrando actitudes de 

interese e respecto. (O. A. 2, 4, 8, 9) 

12. Desenvolver gradualmente valores estéticos a partir das posibilidades 

xeradas pola toma de contacto con obxectos de coñecemento apropiados 

expresados en  diferentes linguaxes. (O. A. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13) 

13. Comprender e expresar mensaxes sinxelas relacionando e 

integrando as posibilidades comunicativas das distintas dimensións 

lingüísticas da área. (O. A. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13) 

14. Crear producións empregando as posibilidades que lle ofrecen as 

TIC. (O. A. 10, 11, 13) 

15. Empregar gradualmente, de acordo cunha finalidade establecida, 

soportes, aparatos e producións propias das TIC. (O. A. 13) 

16. Interesarse pola comprensión e produción básica de mensaxes en 

lingua estranxeira. (O. A. 6) 

17. Desenvolver habilidades e estratexias comunicativas tanto na 

lingua castelá e a lingua galega, coma nunha lingua estranxeira. (O. A. 1, 

4, 6, 7, 8). 

 

Competencias específicas da programación didáctica e a súa relación 

coas competencias básicas 

 

Esta área relaciónase de maneira especial coas competencias: lingüística, 

tratamento da información e competencia dixital, cultural e artística. Porén, 

podemos identificar competencias específicas que se vinculan coa maioría das 

competencias básicas, como as seguintes: 

 

1. Imitar expresivamente empregando xestos, movementos e 

palabras. (C.B. 1, 4, 5, 6, 8) 

2. Recoñecer a expresión dalgunhas necesidades e estados de 

ánimo, por medio da linguaxe verbal, corporal e plástica. (C.B. 1, 4, 5, 6, 

8) 

3. Identificar algúns sons propios do medio social e natural e a causa 

que os orixina. (C.B. 1, 3, 4, 5, 7, 8) 



4. Nomear algúns instrumentos tecnolóxicos moi significativos no 

ámbito social e familiar e/ou escolar: (ordenador, cámara, reprodutores 

de son e imaxe). (C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 8) 

5. Explicar, de forma sinxela, preferencias persoais no relativo a 

producións audiovisuais (películas, debuxos animados ou videoxogos). 

(C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 8) 

6. Identificar calidades básicas dalgunha obra artística analizada no 

contexto escolar vinculada ao patrimonio cultural da Comunidade 

Autónoma de Galicia. (C.B. 1, 6, 7, 8) 

7. Mostrar curiosidade por algunhas obras literarias infantís (conto, 

poesía) representativas da cultura e tradicións da Comunidade 

Autónoma de Galicia. (C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 8) 

8. Configurar, por medio dunha técnica plástica-visual, obras 

sinxelas que representen elementos da súa experiencia. (C.B. 1, 4, 5, 6, 

8) 

9. Distinguir algunhas cancións e/ou melodías recoñecidas 

relacionándoas co autor e/ou a fonte que as difunde e mostrando, cando 

proceda, os seus vínculos con celebracións e/ou manifestacións 

socioculturais propias de Galicia. (C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 8) 

10. Elaborar obras plásticas sinxelas que mostren a utilización de 

distintos materiais, trazos, formas e cores. (C.B. 1, 2, 4, 6, 7, 8) 

 

Selección e secuencia de contidos 

 

Bloque 1. Linguaxe verbal . 

 

Escoitar, falar e conversar 

Contidos da comunicación oral (1)  

o Mensaxes, textos, relatos, feitos orais 

o Sentimentos, emocións e ideas  

o Contidos orais transmitidos polos medios de comunicación e por 

soportes audiovisuais 

o Vocabulario 



o Respiración e prearticulación 

o Necesidades, sentimentos, vivencias, sensacións, gustos e 

alternativas para a solución pacífica de conflitos  

 Situacións comunicativas. ( 1) 

o Vinculadas á súa vida habitual: diálogos, conversacións, 

situacións de xogo, rutinas (as excursións, as tradicións, as festas da 

Comunidade Autónoma) 

o Normas que rexen os intercambios lingüísticos 

 Formas orais socialmente establecidas: saúdos, 

presentacións, despedidas, agradecementos e peticións de 

axuda. (1)  

 Os sons do medio natural e social máis inmediato. (1) 

 Lingua estranxeira (1) 

 Situacións comunicativas sinxelas en lingua estranxeira. 

 Lingua estranxeira como medio de comunicación oral. 

 Ordes sinxelas. 

 Vocabulario básico 

 Comunicación de sentimentos e emocións básicas  a través das 

habilidades da linguaxe oral. (1) 

 Participación activa en situacións comunicativas cotiás: diálogos e 

conversacións colectivas. (1, 4) 

 Reprodución de relatos sinxelos e acontecementos cotiáns a través da 

linguaxe oral. (1) 

 Exercitación de habilidades de escoita, pronunciación, entoación, 

prearticulación e sopro.(1, 4) 

 Ampliación progresiva do vocabulario. (1) 

 Aproximación a oracións sinxelas. (1) 

 Axuste progresivo do discurso ás normas que rexen os intercambios 

lingüísticos: escoita das achegas dos demais e respecto da quenda de 

palabra. (1, 4) 

 Produción de vocabulario básico e expresións simples en lingua 

estranxeira. (1) 



 Comprensión de ordes, relatos sinxelos, contos e narracións. (1) 

 Descrición dalgunhas das propiedades básicas dos obxectos e persoas 

cos que ten contacto habitual. (1)  

 Exercitación de habilidades de entoación e xesticulación que apoien o 

discurso oral. (1)  

 Reprodución e comprensión da idea básica que transmiten algúns textos 

de tradición cultural galega (contos, poemas, cancións de roda, adiviñanzas, 

trabalinguas e xogos de palabras) individual e colectivamente. (1)  

 Expresión e ampliación progresiva de formas orais socialmente 

establecidas para saudar, despedirse, dar as grazas, pedir axuda e 

presentarse. (1)  

 Escoita activa na lectura e narración de textos por parte do adulto. (1, 2) 

 Gozo a través da utilización da lingua oral como medio de comunicación. 

(1) 

 Interese por empregar habilidades orais (vocabulario, pronunciación e 

entoación) cunha corrección crecente. (1) 

 Actitude de escoita en situacións comunicativas habituais. (1, 4) 

 Respecto da quenda de palabra, escoita e atención ás intervencións dos 

demais. (1, 4) 

 Curiosidade por emitir e comprender expresións básicas en lingua 

estranxeira. (2) 

 Iniciativa crecente  por participar nas situacións comunicativas de grupo. 

(1, 4) 

 Gusto por expresar os propios sentimentos a través da linguaxe oral. (1, 

4) 

 Esforzo pola mellora e enriquecemento das propias producións 

lingüísticas. (1, 4) 

 Actitude positiva cara á lingua estranxeira. (1, 4) 

 Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira. (1, 4) 

Aproximación á lingua escrita:  

 Elementos básicos da lingua escrita: (2, 3) 



o Convencións da lingua escrita: linearidade, orientación e 

organización no espazo. 

o Material impreso: gráfico e escrito. Imaxes fixas e en movemento: 

ilustracións, fotos, imaxes televisivas e informáticas.  

o Relacións entre linguaxe oral e escrita. (1, 4) 

 Manifestacións propias da lingua escrita: (2) 

○ Soportes da expresión: escritas e icónicas.  

○ Xéneros básicos da literatura infantil. 

 Normas na manipulación e a utilización. (2, 4) 

 As imaxes, os signos e símbolos como medio de comunicación, 

información e gozo. (2, 3)  

○ Imaxes fixas: contos, ilustracións, fotos, láminas e carteis. 

○ Imaxes móbiles: debuxos animados, películas cine, publicidade, 

programas informáticos, imaxes de internet. 

○ Letras e palabras significativas. 

 Trazos de aproximación á lingua escrita: Grafomotricidade: (2) 

○ Grafía de números do 1 ao 3. 

○ Trazos verticais, horizontais, circulares, oblicuos e semicirculares. 

 Lectura de imaxes  transmitidas polos medios de comunicación e as TIC. 

(1, 2, 3) 

 Percepción de palabras moi significativas. (2) 

 Asociación de imaxes e pictogramas a letras e palabras significativas. (2) 

 Expresión da idea básica que transmiten narracións e descricións 

sinxelas. (2) 

 Manipulación de diversos soportes gráficos e escritos. (2) 

 Distinción dalgúns dos elementos característicos da organización básica 

do texto escrito. (2) 

 Realización de trazos de aproximación á lingua escrita. (2) 

 Identificación dos elementos principais que transmiten as imaxes fixas 

ou en movemento. (2, 3) 

 Diferenciación de información escrita e gráfica presentada a través de 

diversos soportes. (2, 3) 



 Elaboración de imaxes e símbolos para transmitir mensaxes sinxelas. (2, 

3, 4) 

 Gusto por iniciarse en habilidades grafomotoras. (2) 

 Identificación de palabras escritas moi significativas como o seu nome 

propio. (2) 

 Percepción de semellanzas e diferenzas entre os nomes dos nenos da 

clase. (2) 

 Lingua estranxeira (2): 

○ Identificación e uso do vocabulario básico. 

○ Comprensión de ordes sinxelas. 

○ Realización de rutinas e situacións habituais de comunicación oral 

en lingua estranxeira.  

 Interese por explorar os soportes propios da lingua escrita. (2) 

 Esforzo pola comprensión de narracións e descricións sinxelas 

realizadas por outros. (2, 4) 

 Gusto por producir trazos de aproximación da lingua escrita. ( 2) 

 Deleite a través da aproximación á lectura de imaxes que transmiten os 

medios de comunicación. (1, 2, 3, 4)  

 Aplicación de actitudes  creativas na elaboración de imaxes. (2, 4) 

 Familiarización coas técnicas de grafomotricidade básica. (2) 

 

Aproximación á literatura:  

 Xéneros literarios: poesía (infantil e de tradición oral), narración (conto e 

relato), descrición e diálogo. (2, 4)  

 Textos de tradición cultural galega: contos, relatos, poemas sinxelos, 

cancións, adiviñanzas, trabalinguas e sartas. (2, 4)  

 Xogos lingüísticos. (1, 2) 

 Contos para dramatizar. (2) 

 Biblioteca de aula. (2) 

 Mitoloxía galega. (2) 

 Poesías e cancións en lingua estranxeira. (2) 



 Escoita activa de diversas modalidades propias da literatura 

infantil. (2) 

 Recitación de poesías sinxelas, exercitando o ritmo e a entoación 

adecuadas. (2) 

 Escenificación de textos e situacións orais cotiás. (2) 

 Utilización de habilidades extralingüísticas na comunicación de 

ideas e a evocación de situacións. (2) 

 Participación no coidado e utilización da biblioteca da aula. (2, 4)  

 Lectura dos elementos máis significativos de imaxes móbiles 

relacionadas cos medios de comunicación e as TIC. (3) 

 Manipulación de material relacionado coa literatura infantil 

(contos, poesías de tradición oral, cómics…). (2,4) 

 Comprensión básica de narracións, contos e outras mensaxes 

lidas por un adulto. (1, 2) 

 Participación creativa en xogos lingüísticos - palabras 

encadeadas, adiviñanzas, trabalinguas, onomatopeas... 

 Aplicación dalgúns coñecementos convencionais relacionados 

coa lingua escrita (posición do libro, paso das follas, postura). (2)  

 Contos e poesías tradicionais na Comunidade Autónoma de 

Galicia.  

 Uso adecuado da biblioteca do centro e da aula. 

 Gozo na escoita e comprensión de textos propios da literatura infantil. (2, 

4) 

 Participación activa en recitacións e escenificacións .(1, 2, 4) 

 Gozo polas sensacións que o ritmo, a rima e a beleza das palabras 

producen. (2) 

 Gusto por compartir sensacións e sentimentos evocados polas diversas 

manifestacións literarias. (2, 4) 

 Respecto progresivo das normas de coidado e uso da biblioteca de aula. 

(2, 4) 

 Gozo na manipulación de material literario: contos, libros de imaxes, 

cómics…(2) 



 Familiarización con diversos textos de tradición cultural galega: contos, 

cancións, poemas, adiviñanzas, da súa propia tradición cultural e doutras. 

(2, 4) 

 Gusto por reproducir cancións, poesías etc., nunha lingua estranxeira. (2, 

4) 

 

Bloque 2. Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 

 Expresión plástica como medio de comunicación e representación. (1, 4) 

 Técnicas sinxelas de expresión plástica:  

○ De pintura: coloreado, estampaxe. 

○ De colaxe e papel: cortado, resgado, pegado, colaxe e mosaico. 

○ De modelaxe. 

○ De traballos manuais: maquillaxe, construción, impresión... 

 Materiais para a expresión plástica: (2) 

○ Funxibles: ceras, pintura de dedos, plastilina, arxila, papel, cola, 

fariña. 

○ Non funxibles: punzón, tesoira, útiles de modelaxe, patróns… 

○ De reciclaxe: caixas, envases, papel de periódicos e revistas, las, 

teas, sementes, alimentos, materiais do medio natural.  

 Producións plásticas: obxectos con material de refugallo, murais 

colectivos, móbiles, ilustracións, tarxetas de felicitación, receitas de cociña, 

obxectos de modelaxe, obxectos de decoración para a aula. (2, 3, 4)  

 Elementos básicos da expresión gráfica e plástica: Liña, forma, cor. 

 Artesanía galega 

○ Taller de olaría. 

○ O barro. 

○ Os cacharros. 

○ O obradoiro, o torno… 

○ Os encaixes de palillos. 

○ A ourivaría. 

 Cores: azul, amarelo, vermello, laranxa, verde, branco, morado, marrón 

e rosa. (3, 4) 

 Mestura de cores. 



 Normas básicas na utilización, coidado e clasificación de técnicas e 

materiais de expresión plástica. ( 4) 

 Os sons: (1) 

○ Ruído e silencio. 

○ Sons do medio social e natural, sons de animais, sons musicais. 

○ Sons producidos por obxectos habituais no seu arredor. 

○ Sons producidos por instrumentos musicais.  

 Instrumentos musicais: naturais, de  pequena percusión, de artesanía 

infantil. (1) 

 Instrumentos musicais e músicos de Galicia: gaita, tamboril, pandeireta, 

paus… 

 A voz humana e o canto. (1) 

 Propiedades dos sons musicais: intensidade e duración. (1) 

 Son e movemento (libre e dirixido).  

 Respiración e sopro. (1) 

 O ritmo. (1) 

 Cancións: infantís, panxoliñas e danzas populares e libres, cancións 

asociadas ás rutinas da actividade cotiá. (1, 2, 3, 4) 

 Outras producións musicais: xogos musicais e danzas. (1) 

 Traxe de gaiteiro. (4) 

 Estilos musicais: música clásica, popular, intercultural, infantil, de baile. 

(1, 4) 

 Normas básicas na utilización, coidado e clasificación de técnicas e 

materiais de expresión musical. (4) 

 Interpretación e creación musical. (1) 

 Sensacións e percepcións do propio corpo. (4) 

 Sentimentos, emocións e estados de ánimo. (4) 

 Partes e segmentos corporais. (4) 

 Posibilidades expresivas e motoras asociadas ao propio corpo: 

movementos, xestos e expresións faciais. (1, 2, 4) 

 Expresión corporal en combinación con outras modalidades expresivas 

(oral, musical, plástica e lóxico-matemática). (1, 2, 3, 4) 

 Elementos básicos da expresión corporal: 



○ Movemento (gatear, rodar, esvarar) e repouso 

○ Equilibrio 

○ Respiración 

○ Relaxación 

○ Ritmo 

○ Velocidade 

○ Xestos 

○ Coordenadas espaciais (orientación e dirección) 

 Xogo simbólico e dramático. (1, 2, 3, 4) 

 Técnicas da expresión corporal: mimo, imitación, escenificación, 

representación e dramatización; xogos de movemento e circuítos, bailes e 

danzas. (1, 2, 3, 4) 

 Feitos e situacións cotiás e fantásticas 

 Nocións espazo-temporais 

 Nocións básicas de direccionalidade co propio corpo. 

 Danzas e bailes da cultura galega. (4) 

 Representación de obxectos e persoas presentes no medio ou ficticios. 

(4)  

 Creación de elaboracións creativas con material de refugallo. (4) 

 Exploración das calidades básicas dos obxectos e materiais: cor, forma, 

textura e  tamaño. (4)  

 Elaboración de producións plásticas e musicais a través de diferentes 

materiais e técnicas, expresando con elas feitos, vivencias e desexos. (1, 2, 

3, 4) 

 Utilización de materiais diversos da expresión plástica. (2, 3) 

 Experimentación con cores, trazos e formas. 

 Obtención de cores secundarias. 

 Exercitación de habilidades psicomotoras xerais e segmentarias (resgar, 

cortar, pegar, modelar) no contacto con materiais e na elaboración de 

trazos. (2) 

 Exploración sensorial dos elementos presentes no arredor integrando 

actividades de tocar, ulir, oír e ver.  



 Iniciación no uso de útiles máis precisos da expresión plástica (o pincel, 

o lapis). (2) 

 Lectura de imaxes e símbolos presentes no arredor. (2) 

 Observación dalgunhas manifestacións plásticas  que representan a 

figura humana. (4) 

 Utilización e conservación do material propio da expresión plástica en 

base a unhas normas coñecidas e respectadas. (4) 

 Localización de sons propios do medio social e natural. (1) 

 Imitación de sons do seu medio habitual (de persoas, animais, obxectos, 

máquinas…). (1) 

 Exercitación de prácticas de relaxación, respiración, articulación e 

entoación. (1) 

 Exploración das posibilidades sonoras do propio corpo, da voz e dalgúns 

instrumentos musicais (gaita, tamboril, pandeireta, paus…). (1) 

 Reprodución de sons e ritmos sinxelos co propio corpo, os obxectos 

cotiáns e os instrumentos musicais.  

 Exercitación de movementos e xestos vinculados aos sons. (1) 

 Interpretación dalgúns instrumentos musicais e dun repertorio de 

cancións sinxelas. (1) 

 Identificación dalgunhas das calidades básicas dos sons musicais.  

 Participación en cancións e danzas colectivas. (1) 

 Audición dalgunhas pezas básicas pertencentes a distintos estilos 

musicais: de baile, clásicas, de tradición cultural, infantís, de roda…  (1, 4) 

 Elaboración de instrumentos musicais de artesanía infantil. (4) 

 Utilización e conservación do material propio da expresión musical en 

base a unhas normas coñecidas e respectadas. (4) 

 Identificación dalgúns sentimentos e emocións que transmite a música. 

(4) 

 Exploración das posibilidades motrices e expresivas do propio corpo: 

movementos, sons, xestos, expresións faciais. (1, 2, 3, 5) (E) 

 Planificación da propia acción no xogo simbólico e dramático. (1, 2) (E) 

 Aplicación das nocións espaciais en situacións de xogo simbólico e 

dramático. (2) 



 Coordinación de movementos, a diferentes velocidades, nas súas 

actividades e desprazamentos cotiáns. (4) 

 Adaptación da postura ás necesidades da actividade. (4) 

 Identificación das principais partes do corpo. (4) 

 Imitación de movementos e desprazamentos progresivamente máis 

complexos. (4) 

 Coordinación na manipulación de obxectos pequenos. (2) 

 Expresión a través das posibilidades do propio corpo de desexos, 

necesidades, emocións, sentimentos e estados de ánimo. (4) 

 Asimilación de nocións de orientación espacial, situación e dirección: (4)  

○ Dentro/fóra 

○ Arriba/abaixo 

○ Cerca/lonxe 

○ Detrás/diante 

○ Encima/debaixo 

 Familiarización con nocións de velocidade (rápido/lento).  

 Orientación espacial progresivamente autónoma.  

 Manipulación sensorial de persoas, obxectos e materiais. (4) 

 Representación de personaxes a partir de diversas fontes (contos, 

cancións etc.). (2, 4) 

 Escenificación de situacións cotiás, persoas coñecidas, personaxes, 

animais... (4) 

 Comunicación de desexos, emocións, necesidades, sentimentos e 

estado de ánimo a través dos xestos e movementos. (4) 

 Participación en xogos corporais, simbólicos, dramáticos, circuítos, 

bailes e danzas. (4) 

 Reprodución corporal de secuencias rítmicas básicas.  

 Respecto ás normas no uso dos materiais. (4) 

 Precaución e coidado no uso de novas técnicas e materiais. (3, 4) 

 Identificación das propias posibilidades sensoriais, motoras e expresivas. 

(1, 2, 4) 

 Curiosidade por empregar unha gama cada vez máis ampla de técnicas 

e materiais de expresión plástica. (4) 



 Gozo a través da elaboración de producións plásticas  propias e 

creativas. (4) 

 Valoración progresiva das producións elaboradas polos seus 

compañeiros. (4) 

 Iniciación no gusto e a valoración de aspectos estéticos. (4) 

 Interese por comunicar vivencias, emocións e sentimentos a través da 

expresión plástica. (1, 2, 3, 4) 

 Identificación das propias posibilidades sensoriais, motoras e expresivas. 

(1, 2, 4) 

 Curiosidade por empregar unha gama cada vez máis ampla de técnicas 

e materiais de expresión musical. (4) 

 Deleite a través da elaboración de producións musicais propias e 

creativas. (4) 

 Valoración progresiva das producións elaboradas polos seus 

compañeiros. (4) 

 Interese por comunicar vivencias, emocións e sentimentos a través da 

expresión musical. (1, 2, 3, 4) 

 Gozo na exploración das posibilidades sonoras do corpo, dos obxectos 

do arredor e dos instrumentos musicais. (1, 4)  

 Esforzo pola escoita durante as audicións. (1, 4)  

 Interese por participar en cancións, bailes e interpretación de 

movementos. (1) 

 Confianza progresiva nas propias posibilidades expresivas e motoras do 

propio corpo na comunicación de sentimentos e emocións. (1, 2, 3, 4) 

 Participación en actividades expresivas de xogo simbólico e dramático. 

(4) 

 Interpretación de diversos personaxes sinxelos en representacións 

dramáticas. (1, 2, 4) 

 Gozo a través da participación no xogo motor. (4) 

 Identificación das propias limitacións como medio de prevención de 

situacións perigosas. (4)  

 Axuste dos propios movementos  ás normas establecidas e aos 

movementos  dos demais. (4) 



 Desenvolvemento de iniciativas creativas relacionadas coa expresión 

corporal. (4) 

 

Bloque 3: Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a 

comunicación 

 

 Instrumentos tecnolóxicos: ordenador, cámara, reprodutores de son e 

imaxe. (3) 

 Producións audiovisuais: seccións de películas e debuxos animados. (3) 

 Normas no contacto  guiado. (3, 4)  

 Aproximación á manipulación  guiada de instrumentos tecnolóxicos. (3) 

 Lectura de imaxes: denotativa, connotativa e crítica. (2, 3, 4) 

 Percepción dalgunhas diferenzas básicas entre a realidade e a 

representación audiovisual. (3) 

 Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como 

fontes de información. (3) 

 Aproximación a producións audiovisuais como películas, series de 

animación ou videoxogos. (3)  

Aproximación á lectura de contidos básicos que transmiten os medios de 

comunicación e as novas tecnoloxías. (2, 3, 4) 

 Respecto das normas básicas de uso e prevención de situacións 

perigosas no contacto con aparatos e producións. (3, 4) 

 Axuste da conduta a un gozo moderado dos medios de comunicación. 

(3, 4) 

 

Criterios de avaliación da programación didáctica 

 

1. Empregar, de maneira elemental, formas socialmente establecidas 

para iniciar, manter e finalizar unha conversación. (C. AV. 1, 2, 3) 

2. Empregar recursos extralingüísticos básicos para facilitarlles a 

outros a comprensión das súas mensaxes orais. (C. AV. 8, 9)  



3. Empregar adecuadamente expresións orais sinxelas para manifestar 

os seus desexos e necesidades. (C. AV. 1) 

4.  Recrear algúns textos básicos de literatura infantil (relatos, fábulas, 

poesías de especial significado na Comunidade Autónoma de Galicia). 

(C. AV. 4, 6) 

5. Ordenar temporalmente accións habituais ou de contos moi ligados á 

súa experiencia (C. AV. 6) 

6. Construír frases sinxelas cun vocabulario adecuado en situacións 

de comunicación oral. (C. AV. 1, 2, 3)  

7. Escoitar narracións de literatura infantil atendendo á idea básica que 

transmiten os textos lidos por un adulto. (C. AV. 4, 6) 

8. Realizar elaboracións plásticas con colorido, distintos materiais, e con 

variedades técnicas, riqueza de detalles, variedade de colorido e 

creatividade e espontaneidade. (C. AV. 8, 9 ,10)  

9. Identificar sons característicos do medio natural, social e cultural 

próximo. (C. AV. 9)  

10. Participar en cantos colectivos, intentando axustar o ton e o ritmo. (C. 

AV. 8)  

11. Explorar e empregar os diversos recursos interpretativos ao seu 

alcance. (C. AV. 5, 6, 8, 10)  

12. .Recoñecer a utilidade dos medios de comunicación e as 

tecnoloxías da información e a comunicación. (C. AV. 10)  

13. Identificar algunhas obras artísticas propias de Galicia. (C. AV. 4, 

6) 

14. Interpretar expresivamente, coa voz e o corpo, obras 

representativas do folclore do patrimonio cultural galego. (C. AV. 6, 8) 

15. Manifestar comportamentos de respecto e aprecio pola lingua 

castelá, a lingua galega e polas demais linguas, tanto nacionais coma 

estranxeiras. (C. AV. 2, 3, 4, 9) 

 

Vinculación entre os criterios de avaliación e as competencias específicas 

da programación didáctica 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PD 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PD 

1. Imitar expresivamente 

empregando xestos, 

movementos e palabras. (C.B. 

1, 4, 5, 6, 8). 

2. Recoñecer a expresión 

dalgunhas necesidades e 

estados de ánimo, por medio da 

linguaxe verbal, corporal e 

plástica. (C.B. 1, 4, 5, 6, 8). 

3. Identificar algúns sons 

propios do medio social e 

natural e a causa que os 

orixina. (C.B. 1, 3, 4, 5, 7, 8). 

4. Nomear algúns 

instrumentos tecnolóxicos moi 

significativos no ámbito social e 

familiar e/ou escolar: 

(ordenador, cámara, 

reprodutores de son e imaxe). 

(C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 8). 

5. Explicar, de forma 

sinxela, preferencias persoais 

no relativo a producións 

audiovisuais (películas, 

debuxos animados ou 

videoxogos). (C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 

8). 

6. Identificar calidades 

básicas dalgunha obra artística 

analizada no contexto escolar 

vinculada ao patrimonio cultural 

da Comunidade Autónoma de 

Galicia. (C.B. 1, 6, 7, 8). 

7. Mostrar curiosidade por 

algunhas obras literarias 

infantís (conto, poesía) 

1. Empregar, de maneira 

elemental, formas socialmente 

establecidas para iniciar, manter 

e finalizar unha conversación. 

(C.E. 2) 

2. Empregar recursos 

extralingüísticos básicos para 

facilitarlles a outros a 

comprensión das súas 

mensaxes orais. (C.E. 1, 2)  

3. Empregar adecuadamente 

expresións orais sinxelas para 

manifestar os seus desexos e 

necesidades. (C.E. 1, 2, 5)  

4. Recrear algúns textos 

básicos de literatura infantil 

(relatos, fábulas, poesías de 

especial significado na 

Comunidade Autónoma de 

Galicia. (C.E. 6, 7, 8) 

5. Ordenar temporalmente 

accións habituais, ou de contos 

moi ligados á súa experiencia. 

(C.E. 3)  

6. Construír frases sinxelas 

cun vocabulario adecuado en 

situacións de comunicación oral. 

(C.E. 1, 2, 5)  

7. Escoitar narracións de 

literatura infantil atendendo á 

idea básica que transmiten os 

textos lidos por un adulto. (C.E. 

7) 

8. Realizar elaboracións 

plásticas con colorido, distintos 

materiais e con variedades 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. PROGRAMACIÓN DO SEGUNDO NIVEL DO 2º CICLO: 5º DE E.I. (4 

ANOS) 

 

5.2.1. ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OXECTIVOS DA ÁREA DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. Determinar os principais rasgos diferenciais da aparencia física (fisionomía, estatura, 

sexo) valorando o seu significado e respectando a súa manifestación. (o. A. 1, 8) 

2. Recoñecer as sensacións básicas (dor, cansazo, fame, movemento...) e as percepcións 

obtidas a partir delas, a través da observación e exploración do propio corpo. (O. A. 2, 

3) 

3. Identificar as propias posibilidades e limitacións, asimilando unha imaxe corporal 

axustada, sentimentos de autoestima e unha progresiva autonomía. (O A. 1, 2) 

4. Representar de forma axustada o propio corpo, identificando os seus principais 

elementos externos e algúns internos (corazón, estómago etc.). (O. A. 2) 

5. Identificar os cambios físicos no propio corpo como consecuencia de factores como a 

alimentación, o exercicio, o descanso e o paso do tempo. (O. A.  6) 

6. Respectar as características e calidades diferenciais propias e alleas, evitando 

actitudes de discriminación en base ao sexo, raza ou calquera outro trazo ou 

circunstancia persoal ou social. (O. A. 4, 8) 

7. Exercitar as capacidades motrices básicas (equilibrio, coordinación visomotriz, axuste 

corporal etc.) necesarias para a realización de accións cada vez máis complexas que lle 

permitan un adecuado desenvolvemento no medio. (O. A. 2, 4, 6) 

8. Regular o propio comportamento e influír na conduta dos demais, aceptando as regras e 

normas que rexen os xogos e a vida cotiá e desenvolvendo hábitos e actitudes de axuda, 

aceptación e cooperación. (O. A. 5, 9) 



9. Resolver tarefas sinxelas, conflitos e problemas da vida cotiá en Galicia con iniciativa 

e progresiva autonomía. (O. A. 4, 9) 

10. Mostrar iniciativa na planificación e secuenciación da propia acción en tarefas 

progresivamente máis complexas, recoñecendo os seus erros e mostrando interese por 

superar as dificultades que van xurdindo. (O. A. 4, 7) 

11. Mostrar hábitos básicos de saúde e benestar de forma autónoma e aceptar as normas 

de comportamento e utilización de espazos e obxectos relacionados cos devanditos 

hábitos, identificando progresivamente a súa propia responsabilidade no mantemento da 

saúde. (O. A.  6) 

12. Recoñecer situacións perigosas, contribuíndo á prevención de accidentes, cunha 

utilización adecuada dos obxectos e instalacións e mostrando actitudes de colaboración 

nas medidas que se toman en caso de enfermidade ou accidente. (O. A.2, 6) 

13. Identificar as principais emocións e sentimentos en si mesmo e os que o rodean, 

expresando a súa vivencia de forma apropiada nos diferentes contextos de relación. (O. A. 

3) 

14. Comprender e expresar adecuadamente mensaxes sinxelas relacionadas cos contidos 

da área. (O. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  

 

Competencias específicas da programación e a súa relación coas 

competencias básicas. 

 

Esta área relaciónase de maneira especial coas competencias: autonomía e 

iniciativa persoal, social e cidadá, aprender a aprender e interacción co mundo 

físico. Porén, o carácter integrador deste elemento curricular permítenos 

identificar e concretar competencias específicas que se vinculan coa maioría 

das competencias básicas, son  as seguintes: 

 

1. Establecer relacións apropiadas entre algunhas necesidades 

básicas (alimentación, descanso, hixiene) e accións precisas para 

satisfacelas (C. B. 5, 6, 7, 8). 

2. Recoñecer algúns sentimentos e emocións propios (alegría, 

tristeza, medo, amor, enfado, rabia) vinculándoos a situacións concretas 

que os provocan (C. B. 1,  5, 7, 8). 



3. Describir de forma ordenada os principais trazos físicos e 

intereses que o caracterizan  (C. B. 1,  7, 8). 

4. Determinar os lugares e momentos en que desenvolve accións 

cotiás (C. B. 1, 2, 3, 5, 7, 8). 

 Sinalar pautas concretas para mellorar algunha calidade persoal (orde, 

limpeza, alimentación) (C. B. 1,  5, 7, 8). 

5. Determinar, a partir de propostas gráficas e de descricións orais, 

posturas adecuadas e inadecuadas en función de criterios sociais e de 

saúde (C. B. 1, 3, 5, 7, 8). 

6. Indicar os pasos necesarios para o desenvolvemento e realización 

ordenados de accións cotiás (C. B.  5, 7, 8). 

7. Nomear as partes do corpo implicadas no desenvolvemento 

dalgunhas tarefas e xogos (C. B. 1,  5, 7, 8). 

 

Selección e secuencia de contidos 

 

BLOQUE 1: O CORPO E A PROPIA IMAXE  

 

 Trazos diferenciais na aparencia física: fisionomía, estatura, sexo, grupo 

étnico. (4)   

 Necesidades básicas, sensacións, percepcións do propio corpo. 

 Sentimentos, emocións, vivencias e preferencias propios e dos outros 

(alegría, tristeza, medo, amor, enfado, rabia). (1, 4) 

 O corpo humano. (4) 

o Imaxe global.  

o Segmentos e elementos (articulacións). 

o Os sentidos, os seus órganos e as súas funcións. 

o Referencias espaciais en relación ao propio corpo. 

o Posibilidades e limitacións. 

 Sensacións e percepcións dos cambios físicos co paso do tempo. 

 Necesidades básicas do corpo.  

 Coordinación dos principais segmentos corporais e experimentación de 

diversos movementos. 

 Orientación espazo-temporal. 



 Utilización dos sentidos para coñecer características propias e do 

arredor. 

 Integración perceptiva das diversas sensacións.  

 Exploración do propio corpo e observación das transformacións que se 

producen co paso do tempo. 

 Localización e denominación dalgunhas partes externas do corpo. 

 Establecemento de correspondencias entre as principais sensacións, os 

órganos sensoriais e as súas funcións básicas. 

 Identificación dalgúns trazos diferenciais entre o seu corpo e o dos seus 

compañeiros. (4) 

 Discriminación  das características e calidades máis significativas do seu 

propio corpo. (4) 

 Representación gráfica do esquema corporal. 

 Identificación e regulación dos propios sentimentos e emocións. (4) 

 Comunicación a través de diversas modalidades expresivas dos 

sentimentos, emocións, vivencias, preferencias e intereses. (1, 2, 4) 

 Recoñecemento das características sexuais propias e as diferenzas co 

outro sexo. (4) 

 Utilización das posibilidades do propio corpo na escenificación de 

sentimentos, emocións e estados de ánimo. (4) 

 Discriminación das características diferenciais que presentan as 

persoas. (4) 

 Satisfacción progresiva das principais necesidades físicas e corporais. 

(4) 

 Valoración axustada de si mesmo, das súas posibilidades e limitacións. 

(4) 

 Aplicación na súa actividade cotiá das propias posibilidades sensoriais e 

motoras. (4)  

 Familiarización no respecto das características diferenciais que 

presentan as persoas. (4) 

 Rexeitamento das posibles discriminacións e estereotipos por razón de 

sexo ou grupo étnico. (4) 

 Realización de tarefas, esforzándose progresivamente no seu 

perfeccionamento. (1, 2, 3, 4) 



 Interese por utilizar os sentidos na exploración do seu propio corpo e dos 

elementos máis significativos ao seu arredor. (4) 

 Desenvolvemento dun sentimento de gusto e seguridade ante as 

demostracións de afecto dos compañeiros e os adultos máis próximos. (4) 

 Gusto por escenificacións e representacións. (1) 

 Interese por comunicar necesidades, sentimentos e emocións.(1) 

 Desenvolvemento dunha progresiva autonomía como consecuencia da 

elaboración da imaxe global e a construción da identidade. (4) 

 Progresiva confianza na súa capacidade para satisfacer as súas 

necesidades. (4) 

 

BLOQUE 2. XOGO E MOVEMENTO  

 

 Posibilidades motoras: (4) 

o Posturas do corpo.  

o Control corporal. 

o Flexión e extensión das articulacións. 

o Tensión e relaxación. Actividade, repouso.  

o Desprazamentos: Formas de camiñar.  

o Ton, equilibrio e respiración. 

 Movementos e nocións básicas de orientación no espazo: (4) 

o Dentro/fóra, arriba/abaixo, arredor, a un lado / ao outro, no medio, 

arredor de, diante de / detrás de.  

o Espazos e itinerarios habituais. 

 Nocións básicas de orientación no tempo: (4) 

o Antes/despois, mañá/tarde/noite, rápido/lento, onte/hoxe.  

o Tempos de: comer, xogar, descansar, ir ao colexio, estar coa 

familia. 

 Xogos: (1, 4) 

o Individuais e de grupo.  

o Simbólicos e dramáticos. 

o Con obxectos e xoguetes. 

o Xogos deportivos: exercicio físico. 

o Xogos característicos da cultura galega. 



o Normas que rexen os xogos. 

 Exercitación de movementos axustados ás esixencias da situación 

(espazos, tempos e normas) e ao movemento doutros. (4) 

 Precisión progresiva dos movementos e desprazamentos nas actividades 

lúdicas e da vida cotiá. (4) 

 Dominio gradual das actividades manipulativas de carácter fino.  

 Identificación entre posturas apropiadas e desapropiadas en función de 

criterios sociais e de saúde. (4) 

 Aplicación do control no ton, na postura e no equilibrio en diversas 

situacións de actividade corporal. (4) 

 Orientación e situación espacial entre elementos do arredor e de si 

mesmo. (4) 

 Participación en xogos e actividades deportivas. (4) 

 Estimación da duración dalgunhas rutinas e actividades en relación coas 

unidades de tempo. (1, 4) 

 Identificación de momentos temporais significativos e da súa función 

básica ao longo da xornada. (1, 4) 

 Participación en xogos que esixan movementos e desprazamentos 

individualmente ou de forma colectiva. (1, 4) 

 Manipulación de obxectos e xoguetes implicados nas situacións 

lúdicas.(4) 

 Coordinación e control dos movementos, desprazamentos e do 

equilibrio. 

 Desenvolvemento dunha progresiva confianza nas súas posibilidades de 

acción e percepción. (4) 

 Iniciación no xogo dramático a partir de dramatizacións de contos. 

 Participación na elaboración de normas nos xogos. 

 Identificación das propias limitacións como vía na prevención de 

situacións perigosas. (4) 

 Respecto das normas na participación de xogos colectivos. (4) 

 Actitude de axuda e colaboración cos iguais en actividades de grupo. (4) 

 Satisfacción na exercitación de  posturas adecuadas como conduta 

promotora da saúde. (4) 



 Gusto a través da participación en actividades lúdicas e de movemento. 

(4) 

 Curiosidade por coñecer e dominar progresivamente os espazos e os 

momentos máis significativos da súa actividade habitual. (4) 

 Gozo a través da exercitación de hábitos de actividade física. (4) 

 Satisfacción polo progresivo control do propio corpo. (4) 

 Coidado na manipulación de obxectos e xoguetes cos que realiza a súa 

actividade. (4) 

 Progresiva iniciativa na aprendizaxe de novas habilidades. ( 4) 

 Aceptación do xogo como medio de gozo e de relación cos demais. (4) 

 

BLOQUE 3. A ACTIVIDADE COTIÁ 

 As actividades da vida cotiá. (4) 

o Tipos de actividades: rutinas, xogos, exploracións, hábitos, tarefas 

e pequenas responsabilidades. 

o Ámbitos de actividade: o colexio; as festas; as viaxes e as 

excursións; as comidas; as tendas e as compras; a roupa. 

 Normas de relación e convivencia. (4) 

 Expresións orais necesarias na vida cotiá: pedir, dar, preguntar, explicar, 

despedir, saudar, compartir e agradecer. (1, 4)  

 Sentimentos e necesidades vinculadas ás actividades máis frecuentes 

da vida cotiá. (1, 2, 3, 4) 

 Espazos, tempos e actividades. (4) 

 Posibilidades e limitacións persoais. (4) 

 Pasos na realización de tarefas. (1, 4) 

 Hábitos e habilidades na realización de tarefas cotiás e nas relacións cos 

demais: organización, constancia, atención, iniciativa, esforzo, colaboración 

e afectividade. (4) 

 Progresiva autonomía na realización de actividades cotiás. 

 Identificación  das tarefas máis significativas que realizan algúns 

membros da familia. (1, 2, 4) 

 Exploración dos obxectos e dependencias da casa e do colexio.  



 Secuenciación temporal dalgúns momentos significativos da súa vida 

cotiá. (1, 4) 

 Contextualización da propia conduta ás demandas dos outros. (4) 

 Axuste progresivo da propia conduta ás normas de relación e 

convivencia. (4) 

 Lectura de imaxes, signos e símbolos relacionados co seu arredor: 

sinais de tráfico sinxelos e relacionados con distintos establecementos. (2, 

4) 

 Expresión de emocións, sentimentos e opinións relacionados coas 

actividades máis significativas da vida cotiá. (1, 2, 4) 

 Exploración dos obxectos e dependencias da casa e do colexio. (4) 

 Busca dos recursos adecuados para realizar diversas actividades. (1,3) 

 Dominio progresivo na utilización de obxectos e espazos vinculados á 

súa vida cotiá. (4) 

 Busca de solucións ás dificultades que xorden na vida cotiá. 

 Planificación de pasos sinxelos na realización de tarefas cotiás. (4) 

 Asimilación de posibilidades e limitacións. (4) 

 Aproximación á exercitación de hábitos de iniciativa, esforzo e 

organización. (4) 

 Establecemento de relacións afectivas cos demais. (4)  

 Colaboración activa  en actividades da vida cotiá. (4) 

 Coidado e orde coas súas pertenzas persoais. 

 Aceptación de correccións para rectificar erros na tarefa. 

 Interese por perfeccionar a realización  de  tarefas e responsabilidades 

diarias. (4) 

 Valoración do traballo ben feito por un mesmo e polos demais. 

 Interese por xerar alternativas para a resolución de pequenos problemas 

e conflitos da vida cotiá. (1, 2, 3) 

 Participación na elaboración e cumprimento das normas de relación e 

convivencia. (4) 

 Curiosidade por coñecer os tempos, espazos e obxectos necesarios para as 

súas actividades cotiás. (4) 

 Desenvolvemento progresivo dun autoconcepto positivo. (4) 



 Recoñecemento progresivo das súas capacidades, coñecementos e 

actitudes. (4) 

 Actitude positiva cara ás relacións de afecto con outras persoas. (4) 

 

BLOQUE 4. O COIDADO PERSOAL E A SAÚDE 

 

 Hábitos para o coidado dun mesmo. (4) 

o Hixiene, limpeza e coidado do propio corpo. 

o Alimentación. Alimentos máis característicos de Galicia. 

o Vestido. 

o Exercicio e descanso. 

o Actividade e xogo. 

 A saúde. O benestar propio e dos demais. 

o Accións e situacións que o favorecen. 

o Hábitos saudables. 

 A dor corporal e a enfermidade. Os accidentes. A dor. (4) 

o Accións na casa. 

o Accións en espazos públicos. 

o Accións no colexio. 

 Normas relacionadas: 

o De seguridade viaria. (2, 4) 

o De contacto cos animais. (4) 

o De protección e coidado ante as inclemencias do tempo. (4)  

 Espazos, obxectos, útiles e profesións relacionados cos hábitos e o 

coidado de si mesmo. (4) 

 Factores de risco e accións preventivas de situacións perigosas. (4) 

 Práctica das normas básicas favorecedoras da saúde relacionadas coa 

alimentación, o vestido, a prevención de accidentes etc. (1, 4) 

 Exercitación de accións vinculadas á hixiene e limpeza do corpo. (4) 

 Petición e aceptación de axuda en situacións que o requiran. 

 Discriminación dalgúns dos efectos e enfermidades resultado de 

prácticas contrarias ao mantemento da saúde. (4) 

 Identificación de condutas de prevención de riscos nos ámbitos máis 

habituais da súa vida cotiá. (4) 



 Colaboración en situacións de enfermidade e pequenos accidentes. (4) 

 Manipulación  progresivamente autónoma dos utensilios relacionados 

coa hixiene e os alimentos. (4) 

 Participación na elaboración de normas relacionadas cos hábitos 

saudables. (1, 4) 

 Práctica de actuacións e pequenas tarefas de conservación e coidado 

dos espazos. (4) 

 Mantemento de limpeza e orde no seu arredor. (4) 

 Iniciación á práctica de actividade física. (4) 

 Diferenciación de accións favorecedoras e contrarias ao mantemento da 

saúde. (4) 

 Axuste ás normas básicas na utilización de obxectos e espazos. (4) 

 Rexeitamento de condutas e pautas contrarias ao mantemento da 

saúde. (4) 

 Toma de conciencia, na medida das súas posibilidades, do seu propio 

papel no mantemento da saúde. (4) 

 Gusto por manter un aspecto persoal e un espazo limpo e aseado. (4) 

 Actitude de tranquilidade ante os coidados recibidos en situacións de 

accidentes ou enfermidades. (4) 

 Valoración da axuda prestada por parte de adultos e de iguais. (4) 

 Identificación dos factores de risco en situacións cotiás. 

 Toma de conciencia das súas propias limitacións como vía de 

prevención de accidentes. (4) 

 Orde e clasificación de obxectos e espazos do seu arredor máis 

próximo. (4) 

 Aceptación das normas sociais básicas asociadas aos hábitos. (4) 

 

 

 Criterios de avaliación da programación didáctica 

 

1. Desenvolver e mostrar unha imaxe global do propio corpo, identificando 

os seus principais segmentos, elementos, algúns órganos internos (corazón) 

e as características que nos diferencian dos demais. (C. AV. 1)  



2. Recoñecer o papel dos sentidos e os seus órganos como medios 

fundamentais de relación e comunicación co ámbito social e natural. (C. AV. 

1, 3)   

3. Controlar o ton e a postura ás características dos obxectos, persoas e 

situacións cos que se vincule. (C. AV. 1, 2)  

4. Identificar os trazos sexuais diferenciais básicos, valorando a súa propia 

identidade sexual e mostrando actitudes de naturalidade e espontaneidade. 

(C. AV. 1, 4)  

5. Respectar as diferenzas individuais de calquera índole, evitando 

actitudes de discriminación. (C. AV. 1, 5) 

6. Utilizar os sentidos na exploración do propio corpo e do arredor 

identificando os seus órganos, funcións, sensacións e percepcións. (C. AV. 1, 

3)  

7. Actuar de forma axustada de acordo coas súas posibilidades e 

limitacións motrices e expresivas. (C. AV.  2, 4, 7, 9)   

8. Realizar tarefas rutineiras e de xogo cunha adecuada coordinación e 

control dinámico xeral do propio corpo e os seus movementos. (C. AV.  2, 4, 

7, 9)   

9. Mostrar a coordinación oculomanual e habilidade motriz fina necesaria 

para manexarse adecuadamente nas actividades da vida cotiá (alimentación, 

aseo, vestido, debuxo, picado...). (C. AV.  2, 7, 10)   

10. Utilizar as nocións espaciais (arriba, abaixo, diante, detrás, dentro, fóra, 

a un lado, a outro) e temporais básicas (onte, hoxe, mañá, antes, durante, 

despois, mañá, tarde, noite) necesarias para orientarse. (C. AV. 2, 7, 9, 10)   

11. Programar e ordenar a propia actuación en situacións sinxelas, 

anticipando algunhas das dificultades que poden xurdir e buscando solucións 

para elas.  (C. AV. 9,11)   

12. Recoñecer os propios sentimentos, emocións, intereses e necesidades, 

e expresalos de forma adecuada segundo a situación e os interlocutores. (C. 

AV. 3, 6)  

13. Interpretar correctamente as demandas, necesidades e sentimentos dos 

demais, regulando o seu comportamento de forma axustada (sen actitudes 

de dependencia ou dominancia) en función deles. (C. AV. 6)   



14. Identificar e respectar as normas básicas para a convivencia nos grupos 

sociais dos que forma parte (non agredir, respectar a quenda, compartir). (C. 

AV. 8)   

15. Aceptar e valorar a axuda dos adultos en situacións de dificultade ou 

enfermidade. (C. AV.  11)   

16. Identificar, respectar e valorar as normas básicas de hixiene e saúde 

relativas á alimentación, descanso, aseo e vestido. (C. AV. 10, 11)  

17. Participar de forma activa e responsable no desenvolvemento de hábitos 

relacionados coa hixiene e a saúde. (C. AV. 10, 11) 

18. Actuar de forma que se manifeste a comprensión de mensaxes 

relacionadas cos contidos da área. (C. AV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)  

19. Desenvolverse nos conflitos e pequenos problemas da vida cotiá, de 

forma cada vez máis autónoma, solicitando progresivamente menos a 

intervención do adulto. (C. AV. 9, 11)   

20. Expresar de forma clara e ordenada mensaxes relacionadas cos 

contidos da área. (C. AV. 1,2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11)   

  

 VINCULACIÓN ENTRE OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E AS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DO 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PD 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DO 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PD 

1. Establecer relacións 

apropiadas entre algunhas 

necesidades básicas 

(alimentación, descanso, 

hixiene) e accións precisas 

para satisfacelas. (C. B. 5, 6, 

7, 8). 

2. Recoñecer algúns 

sentimentos e emocións 

propios (alegría, tristeza, 

medo, amor, enfado, rabia) 

vinculándoos a situacións 

concretas que os provocan. 

(C. B. 1,  5, 7, 8) 

3. Describir de forma 

ordenada os principais trazos 

físicos e intereses que o 

caracterizan. (C. B. 1,  7, 8). 

4. Determinar os lugares e 

momentos en que desenvolve 

accións cotiás. (C. B. 1, 2, 3, 

5, 7, 8). 

5. Sinalar pautas 

concretas para mellorar 

algunha calidade persoal 

(orde, limpeza, alimentación). 

(C. B. 1,  5, 7, 8). 

6. Determinar, a partir de 

propostas gráficas e de 

descricións orais, posturas 

adecuadas e inadecuadas en 

función de criterios sociais e 

de saúde. (C. B. 1, 3, 5, 7, 8). 

7. Indicar os pasos 

necesarios para o 

desenvolvemento e 

1. Desenvolver e mostrar 

unha imaxe global do propio 

corpo, identificando os seus 

principais segmentos, elementos, 

algúns órganos internos 

(corazón) e as características que 

nos diferencian dos demais. (C. 

E. 2, 3, 8)  

2. Recoñecer o papel dos 

sentidos e os seus órganos como 

medios fundamentais de relación 

e comunicación co espazo social 

e natural. (C. E. 3, 8)   

3. Controlar o ton e a postura 

ás características dos obxectos, 

persoas e situacións cos que se 

vincule. (C. E. 6)  

4. Identificar os trazos 

sexuais diferenciais básicos, 

valorando a súa propia identidade 

sexual e mostrando actitudes de 

naturalidade e espontaneidade. 

(C. E. 3, 8)  

5. Respectar as diferenzas 

individuais de calquera índole, 

evitando actitudes de 

discriminación. (C. E. 2, 3) 

6. Utilizar os sentidos na 

exploración do propio corpo e do 

arredor identificando os seus 

órganos, funcións, sensacións e 

percepcións. (C. E. 3)  

7. Actuar de forma axustada 

de acordo coas súas 

posibilidades e limitacións 

motrices e expresivas. (C. E. 3, 4)   



 

5.2.2. ÁREA: COÑECEMENTO DO MEDIO 

 

Obxectivos da área da programación didáctica 

 

1. Establecer relacións apropiadas entre os espazos, persoas, elementos 

naturais e obxectos cos que pode tomar contacto en distintas situacións 

tomando como referente paisaxes, costumes e vivencias propios da 

Comunidade Autónoma. (O. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  

2. Identificar os grupos sociais dos que forma parte, os seus 

compoñentes, funcións e normas, así como os hábitats relacionados con 

eles e as súas dependencias. (O. A.  5) 

3. Orientarse nos espazos próximos e no tempo utilizando correctamente 

as nocións básicas necesarias para isto. (O. A. 1, 3, 8, 9) 

4. Mostrar comportamentos que denoten iniciativa, autonomía e interese 

polos outros para mellorar os espazos en que se desenvolve. (O. A.  1, 2, 

3) 

5. Participar na vida familiar e escolar responsabilizándose de tarefas 

sinxelas e mostrando actitudes de axuda, colaboración e respecto cara 

aos demais. (O. A. 4, 6) 

6. Observar, explorar e utilizar os obxectos cotiáns do arredor en Galicia 

con actitudes de coidado, respecto e curiosidade. (O. A. 7) 

7. Coñecer as características e funcións das distintas formas de 

organización da sociedade galega e respectar as normas básicas de 

comportamento e convivencia social. (O. A. 4, 5, 6, 7) 

8. Coñecer e valorar manifestacións culturais propias da Comunidade, 

desenvolvendo actitudes de colaboración, participación e respecto. (O. A. 

4, 5, 6, 7 ) 

9. Coñecer algunhas relacións entre o medio físico e social, identificando 

os cambios que neles se producen e os factores que inflúen nestes 

cambios. (O. A. 1, 2, 3, 9) 

10. Identificar as accións que contribúen á deterioración e conservación do 

medio  colaborando na medida das súas posibilidades. (O. A. 1, 2, 3, 9) 



11. Coñecer algúns animais e plantas da Comunidade e doutros lugares 

máis afastados, as súas características, formas de vida e hábitats 

naturais. (O. A. 1, 2, 3) 

12. Identificar e valorar as funcións que os animais e plantas desempeñan 

na vida do home desenvolvendo cara a eles actitudes de coidado e 

respecto. (O. A. 1, 2)  

13. Aplicar nocións lóxico-matemáticas sinxelas no aumento do 

coñecemento de obxectos, tarefas e situacións. (O. A. 8, 9) 

14. Comprender e expresar adecuadamente mensaxes sinxelas 

relacionadas cos contidos da área. (O. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 

Competencias específicas da programación didáctica e a súa relación 

coas competencias básicas 

 

Esta área relaciónase de maneira especial coas competencias: matemática, 

interacción co mundo físico, social e cidadá e cultural e artística. Porén, o 

carácter integrador deste elemento curricular permítenos identificar e concretar 

competencias específicas que se vinculan coa maioría das competencias 

básicas, como as seguintes: 

 

1. Exemplificar comportamentos adecuados e inadecuados no uso 

de lugares públicos. (C. B. 1, 5) 

2. Determinar as principais funcións dalgúns dos membros da 

familia. (C. B. 5) 

3. Describir algúns cambios na vida das persoas (alimentación, 

vestido) no transcurso de determinadas estacións do ano tomando como 

referencia situacións e vivencias características de Galicia. (C. B. 1, 3, 5) 

4. Establecer correspondencias axustadas entre profesionais, 

funcións e ferramentas ou instrumentos que utilizan concretando algúns 

exemplos puntuais en referentes socioculturais propios da Comunidade 

Autónoma. (C. B. 5) 

5. Utilizar contidos lóxico-matemáticos (clasificación, comparación) 

sinxelos en situacións, xogos e tarefas habituais. (C. B. 2, 3, 5, 7, 8) 



6. Indicar formas precisas de participación en festas familiares e 

escolares. (C. B. 1, 5) 

7. Sinalar algunha medida que poida contribuír a paliar un 

determinado tipo de problema ou conflito no ámbito escolar. (C. B. 1, 8) 

8. Agrupar obxectos a partir de características físicas (cor, tamaño) e 

utilidade (alimentación, aseo). (C. B. 2, 3) 

9. Establecer  correspondencias entre algúns alimentos de especial 

significación nos costumes gastronómicos de Galicia e a súa orixe animal 

e vexetal. (C. B. 2, 3) 

10. Identificar algunhas normas básicas para o uso dun medio de 

comunicación presente no ámbito escolar e familiar. (C. B. 4, 5) 

11. Explicar, de forma clara e ordenada, a utilidade que para el pode 

ter un ordenador. (C. B. 1, 4) 

 

Selección e secuencia de contidos  

Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e medida  

 

 A paisaxe e o medio físico: 

o Características do cambio da paisaxe ao longo do ano. 

o As estacións. 

o Paisaxes do mundo. 

 Os obxectos do arredor: (3, 4)  

o Tipos: do colexio, da casa; obxectos naturais e elaborados; 

obxectos propios de cada estación; obxectos relacionados coa 

experimentación; obxectos lúdicos; obxectos relacionados cos 

hábitos; obxectos relacionados cos medios de comunicación e as 

tecnoloxías da información e a comunicación. 

o Materiais, funcións, normas de utilización e coidado. (4) 

o Atributos e calidades: tamaño, forma, material, textura, cor, 

grosor, peso, sabor, son, plasticidade e dureza. 

o Relacións: Correspondencias, clasificacións, seriacións, 

ordenacións. 



 Criterios na agrupación de obxectos: utilidade, 

semellanzas e diferenzas; pertenza e non pertenza, 

equivalencia…. 

 Medidas:  

o A medida de lonxitude: longo/curto; ancho/estreito.  

o A medida do tamaño: ancho/estreito; grande/ pequeno/ 

mediano. 

o A medida de capacidade: cheo/baleiro.  

o A medida do tempo: rápido/lento, antes/despois, 

mañá/tarde/noite, onte/hoxe/mañá, estacións do ano.  

o Cuantificadores básicos: todos/algúns, ningún, 

moitos/poucos, máis que / menos que   / igual que, tantos coma, 

metade, dobre.  

 Unidades de medida: naturais e arbitrarias. 

 O número: 

o Unidade: aspectos cardinais e ordinais do número. 

o A serie numérica: números do 1 ao 6. 

o Os primeiros ordinais: 1º a 6º. 

 A adición e subtracción de elementos. 

 Formas, orientación e representación no espazo: 

o Formas planas: o círculo, o cadrado, o triángulo e o 

rectángulo. Combinacións de formas planas. 

o Corpos xeométricos: a esfera e o óvalo. 

o Liñas: abertas, pechadas, curvas e rectas. 

o As posicións dos obxectos no espazo e en relación co 

propio corpo: arriba/abaixo; dentro/fóra; arredor; diante/detrás; ao 

lado de; a un lado / ao outro lado; no centro; no medio. 

 Descubrimento e observación do medio físico e dos elementos 

que o compoñen. 

 Busca de semellanzas e diferenzas entre algunhas paisaxes do 

mundo. 

 Identificación dos cambios na paisaxe ao longo do ano e a súa 

influencia en persoas, animais e plantas. 



 Recoñecemento das funcións e usos dos obxectos e materias 

presentes no medio. 

 Exploración das propiedades dos obxectos do seu 

arredor: forma, cor, textura, olor, sabor, utilidade, materia… 

 Estimación da medida en xogos e actividades cotiás. 

(1, 3) 

 Manipulación das formas dos obxectos. 

 Correspondencias dos obxectos cos seus espazos e 

utilidades básicas. (5) 

 Agrupación  de obxectos a partir de características 

físicas (cor, tamaño) e utilidade (para comer, para durmir, 

para o aseo, para curar etc.). (4) 

 Elaboración de obxectos artísticos e decorativos. (2, 

3, 4) 

 Manipulación de obxectos relacionados coa 

experimentación. (4) 

 Clasificación de obxectos e coleccións atendendo ás 

súas semellanzas e diferenzas. (1) 

 Aplicación de cuantificadores básicos en operacións e 

situacións vinculadas co xogo e a actividade cotiá. (4) 

 Construción da serie numérica mediante a adición da unidade. 

 Establecemento de ordenacións e seriacións de 

obxectos utilizando como referentes os 6 primeiros números 

naturais. 

 Identificación do criterio de pertenza e non pertenza a 

unha colección.  

 Asociación dos seis primeiros números cardinais e a 

súa representación gráfica para contar elementos e 

obxectos cotiáns. (4,1) 

 Discriminación de formas planas e corpos 

xeométricos en obxectos cotiáns.  

 Orientación en espazos cotiáns: situación e desprazamentos. 



 Estimación da duración e secuenciación temporal 

dalgunhas rutinas e acontecementos que se producen no 

seu arredor máis próximo. (4) 

 Combinación da expresión lóxica matemática con 

outras modalidades expresivas no desenvolvemento da 

autonomía. (1, 2, 3) 

 Elaboración de producións relacionadas coa grafía de 

números, realización de operacións básicas e 

representacións gráficas. (2)  

 Manipulación con material específico de expresión 

lóxico-matemática (regretas, bloques lóxicos, ábacos, xogos 

didácticos…).  

 Utilización de xogos de mesa para desenvolver o 

razoamento, a reflexión e o divertimento en grupo. 

 Resolución de situacións problemáticas sinxelas da 

vida cotiá como: localizar un dato numérico, facer unha 

repartición, realizar unha estimación... 

 Interese por explorar o medio físico e as calidades, características 

e usos dos obxectos que hai nel. (4) 

 Coñecemento das normas de uso e manipulación de obxectos para 

a súa correcta conservación. (1, 2, 3, 4)  

 Ordenación, coidado e clasificación dos obxectos cotiáns 

presentes no seu arredor. (4) 

 Aceptación das limitacións de uso dos medios de comunicación por 

parte dos adultos. (3) 

 Interese por coñecer os atributos, propiedades e relacións entre 

os obxectos. (4) 

 Curiosidade por utilizar os números nunha variedade de 

situacións crecentes. 

 Actuación progresivamente autónoma na súa orientación cotiá, 

interiorizando nocións básicas referidas ao espazo e ao tempo. (4) 

 Gusto por aplicar a xogos e actividades operacións lóxico-

matemáticas sinxelas. (4) 



 Interese por manipular obxectos de maneira axustada ás normas 

para o seu uso e conservación. (4) 

 Prevención  de situacións perigosas no seu contacto con obxectos e 

aparatos. (4) 

 Curiosidade por achar usos persoais e orixinais nos obxectos 

habituais. (4) 

 Disposición para compartir materiais e xoguetes propios cos 

amigos e familiares. (4) 

 Iniciación na práctica de habilidades de solución de problemas 

básicos. (2, 4) 

 Deleite a través de actividades relacionadas con explorar, contar, 

comparar e clasificar obxectos. (4) 

 Interese por aumentar a súa autonomía de acción a través da 

asimilación de contidos de orientación espazo-temporal. (4) 

 Valoración da funcionalidade dos números cardinais e ordinais en 

situacións da vida cotiá.  

 Familiarización co gusto polo traballo responsable. (4) 

 Interese e curiosidade polos instrumentos de medida 

convencionais e non convencionais. 

 

Bloque 2. Acercamento á natureza  

 

 Elementos do medio natural: (4)  

o Seres vivos e materia inerte.  

- Características, comportamentos, funcións, relacións e cambios nos 

seres vivos. 

o Os animais. 

- Organización, reprodución. 

- Medio polo que se desprazan: terra, auga e aire. 

- Semellanzas e diferenzas físicas. 

- Formas de alimentación.  

- Animais de granxa e da selva, mascotas. 



- Animais de Galicia: vaca galega, porco, moluscos e crustáceos, 

polbo, lobo, xabaril, gaivota, mascato. 

o As Plantas. 

- Árbores, arbustos, flores e froitos. 

- Tipos de árbores en función da folla (caduca ou perenne). 

- Tipos de froitos. 

- Proceso de crecemento. 

- Partes da planta.  

- Produtos da horta: patacas, millo, uvas. 

- Os pementos de Padrón.  

- Cambios en función da estación. 

- Árbores e arbustos de Galicia: carballo, castiñeiro, acivro, xesta… 

o Serra dos Ancares. 

o Parque natural das illas Cíes. 

o Parque natural “O invernadoiro”. 

 

o Elementos do medio natural: rochas, ríos, nubes… 

o Fenómenos do medio natural: chuvia, vento, o día e a noite 

etc. 

o A Terra e a Lúa. As viaxes espaciais. 

 Características, funcións, utilidade para o home, cambios, ciclo vital. (4) 

 Orixe dos alimentos: animal e vexetal. (4) 

 Actividades no medio natural. (4) 

 Relacións entre as persoas, os animais e as plantas: Necesidade e 

utilidade (compaña, alimentación, vestido, traballo, coidados). 

 Normas no contacto cos animais e as plantas. (4)  

 Actividades en contacto coa natureza. (4) 

 Limpeza e recollida selectiva de residuos. (4) 

 Diferenciación entre seres vivos e materia inerte. 

 Observación das propiedades básicas de animais e plantas 

representativas da Comunidade Autónoma: lobo, xabaril, carballo, castiñeiro 

…(4) 

 Discriminación das características da forma de vida dalgúns animais. (4) 



 Establecemento de correspondencias entre algúns alimentos e bens e a 

súa orixe animal e vexetal. (4) 

 Identificación de produtos gastronómicos de especial significado en 

Galicia. (4) 

 Discriminación dos trazos básicos e partes das árbores,as plantas e as 

flores. (4) 

 Escenificación dos animais máis representativos do seu arredor. (4) 

 Percepción de determinadas modificacións que experimentan os seres 

vivos ao longo do ano. (4) 

 Participación activa en actividades, xogos e deportes realizados no medio 

natural. (4) 

 Relación cos seres vivos segundo certas normas de saúde, coidado e 

hixiene. (4) 

 Observación dos fenómenos do medio natural e formulación de 

conxecturas sobre as súas causas e consecuencias. (4) 

 Iniciación no coñecemento do universo: a Terra, a Lúa e as viaxes 

espaciais. (4) 

 Respecto e coidado cara aos elementos do medio natural. (4) 

 Rexeitamento ante condutas incívicas relacionadas co coidado e a 

atención aos seres vivos. (4) 

 Interese por coñecer e respectar as normas de conduta no coidado de 

plantas e animais. (4) 

 Gusto polas relacións establecidas con animais. (4) 

 Iniciación en actitudes relacionadas coa explotación responsable do 

medio ambiente. (4) 

 Gusto polas actividades que se desenvolvan ao aire libre e na natureza. 

(4) 

 Valoración da súa importancia para a saúde e o benestar. (4) 

 Interese por desenvolver condutas beneficiosas para o medio ambiente: 

limpeza, reciclaxe etc. 

 Aproximación á valoración da achega dos seres vivos á súa vida cotiá. 

(4) 

 



Bloque 3. Cultura e vida en sociedade  

 Primeiros grupos sociais de pertenza. Normas que rexen a convivencia 

neles: (4) 

o A familia:  

- Membros. 

- Relacións de parentesco (tíos e curmáns). 

- Lugar que se ocupa na familia.  

- Normas básicas de convivencia.  

- Funcións e ocupacións. 

- Costumes familiares.  

o A escola:  

- Membros: profesores, compañeiros, persoal non docente, pais.  

- Funcións e ocupacións de nenos e profesores.  

- Normas básicas de convivencia.  

 A vivenda: (1, 2, 3, 4)  

o Tipos (piso, casa de aldea, de cidade).  

o Dependencias e funcións.  

o Características e enderezo da propia casa: rúa, número e piso. 

o Tarefas cotiás do fogar. As rutinas caseiras. 

o Construcións típicas de Galicia: o hórreo, a palloza, a lareira. 

 A escola: (1, 2, 3,4) 

o Dependencias, usos e funcións.  

o Características da propia clase: recantos, materiais, utilidade, 

mobiliario. 

o Espazos do centro e dos seus arredores: patio, sala de 

psicomotricidade, aseos. 

o Membros: profesores titores, profesores especialistas, 

compañeiros, persoal non docente, pais.  

o Funcións e ocupacións de nenos e adultos.  

o As rutinas escolares.  

o A importancia de aprender. 

o Normas básicas de convivencia.  



 Principais tarefas, funcións e actividades que se desenvolvan na familia 

e na escola. (1, 2, 3)  

 Primeiros momentos temporais: tempo de ocio, de festa etc.  

 Trazos principais do medio: (*) 

o Propiedades básicas. 

o Tipos de paisaxe: rural e urbana: 

o O tempo atmosférico e o arredor. 

o A intervención humana na paisaxe. 

 Trazos principais da comunidade: (*) 

o Ocupacións e servizos: transporte, comercio, ocio, 

seguridade, sanidade e escola.  

o Profesións e as súas funcións: policía, bombeiro, garda, 

carteiro, taxista, afiador, “cunqueiro”. 

o Sinais de identidade cultural:  

o Costumes, tradicións e festas.   

o Festas e tradicións en Galicia. 

- Festa da invasión viquinga de Catoira. 

- O Entroido. 

- O  magosto. 

o A gastronomía da Comunidade Autónoma de Galicia: 

queixo de tetilla, empanada, lacón con grelos, polbo “á feira”… 

o Lugares para divertirse e aprender: teatro, circo, zoo, 

biblioteca, polideportivo etc. 

o Os faros, os fareiros e as casas dos fareiros.: mariñeiros,  

peixe e /ou marisco. 

o Costas galegas: praias e acantilados (praia da Lanzada, 

praia das Catedrais, praia de Pantín…). 

o Normas de convivencia. Pautas adecuadas de 

comportamento para resolver conflitos. (4) 

o A seguridade viaria: beirarrúas, semáforos, pasos de cebra. 

o A interculturalidade.  

 Os medios de comunicación e as tecnoloxías da información e 

comunicación como elementos do seu arredor. (3) 

 Consumo responsable e solidario. (4) 



 Iniciación á Historia. A Prehistoria. (4) 

 Castro de Baroña, castro de Santa Tegra….. 

 Os dolmens. 

 Pobos do mundo: trazos físicos, vivenda, alimentación, indumentaria e 

costumes. (4) 

 Recoñecemento dos primeiros grupos de pertenza e concienciación da 

súa necesidade. (4) 

 Identificación de comportamentos e actitudes adecuadas en relación ás 

normas que rexen nos diversos grupos aos que se pertence. (1,4)  

 Exercitación de condutas progresivamente autónomas e adaptadas aos 

grupos aos que se pertence. (4) 

 Participación nalgunhas das normas elementais de convivencia dos 

grupos aos que pertence. (1,2,4) 

 Discriminación das principais funcións dos membros da familia e a 

escola. (4) 

 Establecemento de relacións de seguridade e confianza cos adultos cos 

que ten contacto (pais, coidadores, familiares, mestres). (1, 4) 

 Relación progresivamente máis rica cos seus iguais. (1, 4) 

 Aplicación de habilidades de autonomía na orientación nos espazos e 

percorridos habituais e o uso correcto das dependencias. (4) 

 Anticipación dalgunhas rutinas familiares e escolares cotiás. (4) 

 Práctica responsable dalgunhas tarefas ou encargos sinxelos. (4) 

 Secuenciación das principais actividades cotiás. (4) 

 Exploración dos trazos e propiedades máis significativas do seu arredor. 

(4) 

 Recoñecemento dalgúns sinais de identidade cultural da Comunidade 

Autónoma de Galicia (bandeira, himno, escudo, festas, gastronomía, 

costumes). (*) 

 Identificación dalgunhas das características propias da paisaxe rural e a 

urbana. (*) 

 Percepción das modificacións que se producen na paisaxe e na vida das 

persoas co paso do tempo e das estacións. (*)  

 Correspondencias entre profesionais, funcións e ferramentas ou 

instrumentos que utilizan. (*) 



 Aproximación ás funcións que cumpren diversas persoas, organizacións 

e institucións do noso arredor evitando estereotipos sexistas. (4) 

 Exercitación de condutas responsables relacionadas coa educación viaria 

e a utilización dos medios de transporte. (4) 

 Lectura crítica das imaxes transmitidas a través dos medios de 

comunicación e as tecnoloxías da información e a comunicación. (2, 3, 4) 

 Participación en actividades relacionadas coas tradicións e as festas e en 

actividades deportivas. (4) 

 Iniciación á Historia a través da vida cotiá do home prehistórico (vivenda, 

alimentación, indumentaria…). (2, 4) 

 Coñecemento dos Pobos do Mundo, fomentando o interese e o respecto 

cara a outras culturas diferentes á nosa. (2, 4) 

 Exercitación do diálogo como vía básica na resolución de conflitos. (4)  

 Secuenciación ao longo do tempo dalgúns costumes e usos sociais. (4) 

 Concienciación da necesidade de que existan grupos sociais de 

pertenza. (4) 

 Interese por participar na vida familiar e escolar. (1, 4) 

 Esforzo por asumir pequenas responsabilidades e levalas a cabo con 

progresiva autonomía. (4) 

 Desenvolvemento de actitudes de afecto, deleite, iniciativa, axuda e 

dispoñibilidade nas súas relacións cos membros dos grupos aos que 

pertence. (4) 

 Coidado e aprecio pola limpeza e a orde das dependencias dos espazos 

en que se desenvolve. (4) 

 Respecto e participación na elaboración das normas que rexen a 

convivencia nos grupos sociais aos que pertence. (4) 

 Participación na suxestión de alternativas para a resolución de situacións 

conflitivas, solicitando a axuda do adulto de forma axustada. (1, 4) 

 Iniciación no respecto ante a diversidade de sexos, grupos étnicos e 

profesións. (4) 

 Fomento dunha relación equilibrada e igualitaria entre nenos e nenas. 

(4)  



 Iniciación no desenvolvemento de actitudes vinculadas ao consumo 

responsable. (4) 

 Coidado dos medios naturais e sociais en que desenvolve a súa 

actividade. (4) 

 Valoración de todos os traballos desempeñados polas persoas do seu 

arredor como necesarios para a vida en sociedade. (4) 

 Actitude de escoita e progresiva valoración das opinións dos demais. (1, 

4) 

 Expresión das propias opinións, suxestións e puntos de vista. (1, 4) 

 Curiosidade polas manifestacións, sucesos e acontecementos do arredor. 

(4) 

 Interese por coñecer e participar nos costumes e tradicións do seu 

arredor e en actividades deportivas creando bo ambiente. (4) 

 Asunción de actitudes necesarias para convivir pacificamente en 

sociedades plurais. (4) 

 Aprecio polos elementos representativos da identidade galega e 

respecto polos propios doutras comunidades. (4) 

 Actitude de deleite cara ás festas e celebracións típicas de Galicia. (4) 

Criterios de avaliación da programación didáctica 

 

1. Determinar cales son os grupos sociais aos que pertence 

indicando o papel que desempeña en cada un deles. (C. AV. 9)  

2. Recoñecer as principais funcións dos obxectos habituais no seu 

ámbito familiar e escolar. (C. AV. 1)   

3. Recoñecer os membros e funcións esenciais dos principais 

grupos sociais aos que pertence. (C. AV. 9)  

4. Identificar as diversos tipos de relacións que mantén cos demais 

(familiares, amigables, de compañeirismo, de veciñanza...). (C. AV.9) 

5. Mostrar iniciativa e autonomía para resolver os conflitos que 

xorden nas relacións cos outros, así como actitudes de axuda, 

participación, cooperación, apertura e respecto cara aos demais. (C. AV. 

9) 



6. Respectar as normas e pautas básicas de comportamento dos 

diferentes grupos sociais dos que forma parte. (C. AV. 9) 

7. Diferenciar comportamentos correctos e incorrectos, adecuados e 

inadecuados segundo diversas circunstancias sociais. (C. AV. 7, 9, 11) 

8. Orientarse de forma autónoma no tempo e no espazo, utilizando 

con propiedade as nocións e termos básicos. (C. AV. 5, 6, 8)  

9. Establecer relacións entre as características do medio físico e as 

formas de vida que  se desenvolven nel concretando esas relacións en 

contextos e situacións característicos de Galicia. (C. AV. 1, 7)  

10. Identificar algunhas das formas en que o home actúa sobre o 

medio e o modifica determinando algún exemplo puntual en enclaves da 

Comunidade Autónoma. (C. AV.3, 7)  

11. Recoñecer os efectos das propias accións no medio 

responsabilizándose do coidado deste. (C. AV. 7)  

12. Planificar e ordenar a súa acción no medio en función dos datos 

que obtén del a través da observación e a exploración. (C. AV. 1, 2, 3, 6) 

13. Utilizar os obxectos cotiáns cunha adecuada precisión e 

coordinación motriz. (C. AV. 1)   

14. Respectar as normas de uso dos obxectos propios e comúns. (C. 

AV. 1) 

15. Mostrar iniciativa e creatividade na construción de xoguetes e 

aparatos para as súas actividades cotiás a partir de obxectos e 

elementos do seu arredor. (C. AV.1, 2, 3, 4)   

16. Identificar os animais, plantas e persoas como seres vivos 

determinando as súas  características esenciais. (C. AV. 7, 8)  

17. Recoñecer as características e formas de vida dalgúns animais e 

plantas  especialmente representativos na Comunidade Autónoma. (C. 

AV. 7, 8) 

18. Identificar algúns sinais de identidade social e cultural do arredor 

(as bandeiras, o escudo e o himno da Comunidade, festas 

representativas, produtos gastronómicos). (C. AV. 11) 

19. Mostrar habilidades lóxico-matemáticas sinxelas, seleccionándoas 

e aplicándoas en función dos requirimentos da situación concreta. (C. 

AV. 1, 2, 3, 4) 



20. Identificar sensorialmente as propiedades básicas dos obxectos 

(forma, cor, tamaño, …), contribuíndo a aumentar progresivamente o 

coñecemento destes. (C. AV.1, 2, 4)  

21. Realizar, a través de actividades lúdicas, agrupacións e 

clasificacións entre os obxectos. (C. AV. 1,2)  

22. Limpar o medio natural ao realizar actividades e xogos de 

contacto nel, mostrando actitudes de coidado e respecto. (C. AV. 7)  

23. Actuar de forma que se manifeste a comprensión de mensaxes 

relacionadas cos contidos da área. (C. AV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11). 

24. Expresar de forma clara e ordenada mensaxes relacionadas cos 

contidos da área. (C. AV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

 

 VINCULACIÓN ENTRE OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E AS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DO 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PD 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DO 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PD 

1. Exemplificar comportamentos 

adecuados e inadecuados no uso 

de lugares públicos. (C. B. 1, 5) 

2. Determinar as principais 

funcións dalgúns dos membros da 

familia. (C. B. 5) 

3. Describir algúns cambios na 

vida das persoas (alimentación, 

vestido) no transcurso de 

determinadas estacións do ano 

tomando como referencia 

situacións e vivencias 

características de Galicia. (C. B. 

1, 3, 5) 

4. Establecer correspondencias 

axustadas entre profesionais, 

funcións e ferramentas ou 

instrumentos que utilizan 

concretando algúns exemplos 

puntuais en referentes 

socioculturais propios da 

Comunidade Autónoma. (C. B. 5) 

5. Utilizar contidos lóxico-

matemáticos (clasificación, 

comparación) sinxelos en 

situacións, xogos e tarefas 

habituais. (C. B. 2, 3, 5, 7, 8) 

6. Indicar formas precisas de 

participación en festas familiares e 

escolares. (C. B. 1, 5) 

7. Sinalar algunha medida que 

poida contribuír a paliar un 

determinado tipo de problema ou 

conflito no ámbito escolar. (C. B. 

1, 8) 

8. Agrupar obxectos a partir de 

1. Determinar cales son os grupos 

sociais aos que pertence indicando o 

papel que desempeña en cada un 

deles. (C. E. 2).   

2. Recoñecer as principais 

funcións dos obxectos habituais no 

seu ámbito familiar e escolar. (C. E. 

11 )   

3. Recoñecer os membros e 

funcións esenciais dos principais 

grupos sociais aos que pertence. (C. 

E. 2, 6)  

4. Identificar os diversos tipos de 

relacións que mantén cos demais 

(familiares, amigables, de 

compañeirismo, de veciñanza...). (C. 

E. 2 )  

5. Mostrar iniciativa e autonomía 

para resolver os conflitos que xorden 

nas relacións cos outros, así como 

actitudes de axuda, participación, 

cooperación, apertura e respecto 

cara aos demais. (C. E. 1, 7, 10) 

6. Respectar as normas e pautas 

básicas de comportamento dos 

diferentes grupos sociais dos que 

forma parte. (C. E. 1, 10)  

7. Diferenciar comportamentos 

correctos e incorrectos, adecuados e 

inadecuados segundo diversas 

circunstancias sociais. (C. E. 1, 10) 

8. Orientarse de forma autónoma 

no tempo e no espazo, utilizando con 

propiedade as nocións e termos 

básicos. (C. E. 3, 5 )  

9. Establecer relacións entre as 



5.2.3. ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

 Obxectivos da programación didáctica 

 

1. Producir mensaxes orais axustadas á situación e interlocutores 

empregando de forma apropiada a linguaxe corporal e recoñecendo o seu 

valor para aumentar a expresividade e enriquecer os intercambios 

comunicativos. (O. A. 1, 2, 4, 6) 

2. Valorar a importancia da linguaxe oral para expresar os propios 

sentimentos, ideas e necesidades. (O. A. 1, 4, 6) 

3. Comprender as mensaxes orais que lle envían os demais, 

mostrando interese e respecto cara á lingua empregada polo interlocutor 

e diferenciando progresivamente os diversos usos sociais da linguaxe 

oral. (O. A. 1, 4, 5, 6) 

4. Comprender e utilizar símbolos sinxelos, valorando a linguaxe 

escrita como un medio de grande utilidade para a comunicación, a 

información e para o ocio con especial incidencia na cultura galega. (O. A. 

3, 7, 8) 

5. Crear imaxes e producións plásticas cada vez máis elaboradas 

cunha adecuada coordinación e precisión motriz. (O. A. 1, 10, 11) 

6. Descubrir e experimentar as distintas posibilidades sonoras que 

ofrece a propia voz e algúns instrumentos e utilizalas como medio de 

expresión. (O. A. 1, 3, 11) 

7. Coñecer manifestacións culturais propias da Comunidade e 

reproducir algunhas delas. (O. A. 1, 4, 11) 

8. Profundar nos recursos básicos para a expresión corporal (xesto, 

ton, voz, actitude corporal…) utilizándoos de forma axustada ao contexto 

interpretativo. (O. A. 1, 2) 

9. Mostrar actitudes positivas cara ao uso de distintas formas de 

expresión e comunicación e respectar as súas normas básicas. (O. A. 1, 

2, 12) 

10. Participar activamente nas situacións desenvolvidas na aula 

vinculadas á lectura. (O. A. 3, 7, 8, 9) 



11. Valorar as producións artísticas propias, as dos compañeiros e as 

do arredor, en especial aquelas que posúen significado e 

representatividade na cultura da Comunidade Autónoma de Galicia, 

mostrando actitudes de interese e respecto. (O. A. 2, 4, 8, 9) 

12. Desenvolver gradualmente valores estéticos a partir das 

posibilidades xeradas pola toma de contacto con obxectos de 

coñecemento apropiados expresados en  diferentes linguaxes. (O. A. 1, 2, 

3, 6, 7, 8, 10, 13) 

13. Comprender e expresar mensaxes sinxelas relacionando e 

integrando as posibilidades comunicativas das distintas dimensións 

lingüísticas da área. (O. A. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13) 

14. Crear producións utilizando as posibilidades que lle ofrecen as 

TIC. (O. A. 10, 11, 13) 

15. Utilizar gradualmente, de acordo cunha finalidade establecida, 

soportes, aparatos e producións propias das TIC. (O. A. 13) 

16. Interesarse pola comprensión e produción básica de mensaxes en 

lingua estranxeira. (O. A. 6) 

17. Desenvolver habilidades e estratexias comunicativas tanto na 

lingua castelá e a lingua galega coma nunha lingua estranxeira. (O. A. 1, 

4, 6, 7, 8) 

 Competencias específicas da programación didáctica e a súa relación 

coas competencias básicas 

 

Esta área relaciónase de maneira especial coas competencias: lingüística, 

tratamento da información e competencia dixital e cultural e artística. Porén, 

podemos identificar competencias específicas que se vinculan coa maioría das 

competencias básicas, como as seguintes: 

 

a.i.1. Imitar expresivamente (xestos, movementos, 

expresións verbais) personaxes representativos dos medios de 

comunicación. (C. B. 1, 4, 5, 6, 8). 

a.i.2. Expresar, por medio da linguaxe verbal, corporal e 

plástica algunhas necesidades  e estados de ánimo. (C. B. 1, 4, 5, 6, 8). 



a.i.3. Establecer correspondencias axustadas entre sons 

propios do ámbito social e natural e a causa que os orixina. (C. B. 1, 3, 

4, 5, 7, 8). 

a.i.4. Describir algúns instrumentos tecnolóxicos 

presentes no ámbito social e familiar e/ou escolar: (ordenador, cámara, 

reprodutores de son e imaxe). (C. B. 1, 4, 5, 6, 7, 8). 

a.i.5. Explicar, de forma ordenada e clara, algunha das 

súas preferencias no relativo a producións audiovisuais (películas, 

debuxos animados ou videoxogos). (C. B. 1, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

a.i.6. Identificar calidades específicas dalgunha obra 

artística analizada no contexto escolar e vinculada ao patrimonio cultural 

de Galicia. (C. B. 1,  6, 7, 8). 

a.i.7. Explicar, de forma sinxela e clara, as razóns do seu 

interese por obras literarias, en particular algunha representativa da 

cultura e tradicións da Comunidade Autónoma (conto, poesía). (C. B. 1, 

4, 5, 6, 7, 8). 

a.i.8. Configurar, por medio dunha técnica plástica, visual, 

obras que representen os estados de ánimo de persoas coñecidas 

provocadas por unha causa determinada. (C. B. 1, 4, 5, 6, 8). 

a.i.9. Relacionar algunhas cancións e/ou melodías 

recoñecidas co autor e/ou a fonte que as difunde destacando, cando 

proceda, os seus vínculos con celebracións e/ou manifestacións 

socioculturais propias de Galicia. (C. B. 1, 4, 5, 6, 7, 8). 

a.i.10. Desenvolver obras plásticas que mostren a 

asimilación de  nocións básicas de carácter espacial (orientación, 

situación, tamaño e dirección). (C. B. 1, 2, 4, 6, 7, 8). 

 

 SELECCIÓN E SECUENCIA DE CONTIDOS  

Bloque 1. Linguaxe verbal.  

Escoitar, falar e conversar 

 Contidos da comunicación oral (1)  



o Entoación adecuada, ton de voz apropiado, ritmo, pronunciación clara e 

discriminación auditiva. 

o Mensaxes, textos, relatos, feitos orais. 

o Sentimentos, emocións. 

o Ideas.  

o Contidos orais transmitidos polos medios de comunicación e por 

soportes audiovisuais. 

o Desexos e sensacións.  

o Suxestións, achegas e alternativas para a solución pacífica de 

conflitos.  

o Vocabulario. 

o Oracións simples. 

o Normas básicas que rexen os intercambios lingüísticos. 

o Formas orais socialmente establecidas: saúdos, presentacións, 

despedidas, peticións, expresións de axuda e agradecementos.  

o Os sons: do colexio, da casa, dos animais, da natureza, dos medios 

de transporte, dos medios de comunicación. 

 Situacións comunicativas (1) 

o Vinculadas á súa vida habitual: diálogos, conversacións, 

situacións de xogo, rutinas. 

o Normas que rexen os intercambios lingüísticos. 

 Lingua estranxeira: 

o Situacións comunicativas sinxelas en lingua estranxeira. 

o Lingua estranxeira como medio de comunicación oral. 

o Mensaxes, preguntas e ordes sinxelas. 

o Vocabulario básico. 

 Uso da linguaxe oral para relatar feitos, explorar coñecementos, 

comunicar ideas, regular a conduta propia e a dos demais. (1, 4) 

 Expresión de mensaxes referidas a necesidades, emocións e 

informacións a través da combinación de linguaxes. (1, 2, 4) 

 Enumeración dos elementos principais (obxectivos e subxectivos) que 

transmiten as imaxes fixas ou en movemento. (1, 3)  



 Práctica de exercicios de respiración, prearticulación e sopro que 

faciliten o perfeccionamento (entoación e articulación) da expresión oral. (1) 

 Interpretación das intencións comunicativas daquelas mensaxes que 

recibe de adultos e iguais. (1, 4) 

 Familiarización con diversas intencións comunicativas que dependen 

das diversas situacións da vida cotiá. (1, 4) 

 Narración de feitos, incidentes e acontecementos  imaxinados ou da vida 

cotiá.  Comunicación de ideas, sentimentos, emocións e necesidades nesas 

narracións. (1, 4)  

 Descrición dalgunhas das propiedades básicas dos obxectos, persoas e 

situacións cos que ten contacto habitual. (1) 

 Utilización de oracións sinxelas (afirmativas, negativas, interrogativas, 

exclamativas, coordinadas e subordinadas); e das variacións que fan 

referencia a xénero, número, tempo, persoa. (1)  

 Exposición de ideas de forma progresivamente máis clara e organizada. 

(1,4)  

 Axuste do seu discurso e conduta comunicativa ás normas  básicas que 

rexen os intercambios lingüísticos (escoitar, gardar silencio, responder, 

preguntar, interesarse polas suxestións doutros) e participación en 

conversacións colectivas dirixidas polo profesor. (1) 

 Reprodución e incorporación ao seu discurso de vocabulario básico e 

significativo vinculado a si mesmo, aos demais e ao medio no cal realiza 

habitualmente a súa actividade. (1) 

 Emisión de sinais extralingüísticos (entoación, xesticulación, expresións 

faciais)  que faciliten e apoien a comprensión e expresión oral. (1) 

 Reprodución e comprensión da idea básica que transmiten algúns textos 

de tradición cultural (contos, poemas, cancións de roda, adiviñanzas, 

trabalinguas e xogos de palabras) individual e colectivamente. (1, 2)  

 Expresión e ampliación progresiva de formas orais socialmente 

establecidas para saudar, despedirse, dar as grazas, pedir por favor, pedir 

axuda, expresar agradecemento e formular peticións. (1, 4) 

 Mantemento da escoita activa e a atención na lectura e narración de 

textos por parte do adulto. (1, 2, 4) 



 Participación en situacións comunicativas simples en lingua estranxeira 

e interese pola comprensión de textos orais sinxelos. (1) 

 Lingua estranxeira (1) 

o Exercitación de habilidades de produción e comprensión de 

mensaxes simples en lingua estranxeira. 

o Identificación e uso do vocabulario básico. 

o Comprensión de preguntas e ordes sinxelas. 

o Realización de rutinas e situacións habituais de comunicación oral 

en lingua estranxeira.  

 Interese progresivo por participar en situacións comunicativas orais: 

diálogos, narracións, explicacións, regras de xogo. (1) 

 Esforzo por expresarse correctamente. (1) 

 Iniciativa crecente na suxestión de achegas nas situacións 

comunicativas en que participa. (1, 4) 

 Actitude de escoita e atención en relación ás intervencións dos outros en 

situacións comunicativas en que participa. (1, 4) 

 Curiosidade por coñecer e ir asimilando progresivamente as achegas, 

ideas e explicacións que recibe dos outros (adultos e nenos). (1, 4)  

 Deleite, a través da elaboración de respostas creativas, en narracións e 

descricións. (4) 

 Valoración da lingua oral como medio de comunicación, deleite e 

ampliación do coñecemento acerca de si mesmo, os demais e o medio. (1) 

 Interese por utilizar habilidades orais (vocabulario, sintaxe, 

pronunciación e entoación) cunha corrección crecente. (1) 

 Respecto progresivo das normas que rexen os intercambios lingüísticos: 

respecto da quenda de palabra, escoita e atención ás intervencións dos 

demais. (1, 4) 

 Curiosidade por emitir e comprender mensaxes simples en lingua 

estranxeira. (2) 

 Actitudes cara á lingua estranxeira. (2) 

o Actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

o Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira. 

o Gusto por reproducir cancións, poesías etc. nesta lingua. 



 

Aproximación á lingua escrita:  

 As imaxes, os signos e símbolos como medio de comunicación, 

información e deleite. (2,3) 

 Relacións entre linguaxe oral e escrita. (1, 4) 

 Grafomotricidade. Elementos básicos da lingua escrita. (2) 

o Formas escritas e outras formas gráficas 

o Palabras e frases significativas 

o Convencións da lingua escrita: linearidade, orientación e 

organización no espazo. 

o Nocións estruturais: adverbio de negación, nomes propios, 

derivación de palabras, conxuncións, pretérito perfecto, perífrases de 

futuro (ir + inf.), diminutivos e aumentativos, oracións coordinadas, 

subordinadas e interrogativas  

o Trazos propios da lingua escrita 

 Material impreso: gráfico e escrito. (2, 3)  

 Ordenación de secuencias de catro imaxes en fotografías, historietas 

gráficas en soporte magnético etc. (2, 3)  

 Asociación de imaxes e símbolos (de carteis, gravados e fotografías) a 

palabras e textos escritos. (2) 

 Identificación e discriminación dalgúns soportes do contido escrito e o 

contido icónico: debuxos, sinais, pictogramas. (2, 3) 

 Lectura de imaxes móbiles relacionadas cos medios de comunicación e 

as TIC. (2, 3) 

 Elaboración de imaxes e símbolos para transmitir mensaxes sinxelas. (2, 

3) 

 Aplicación dalgúns coñecementos convencionais relacionados coa 

lingua escrita (posición do libro, paso das follas, función das ilustracións, 

postura, presión do lapis). (2) 

 Exercitación de habilidades escritas básicas relacionadas coa 

grafomotricidade relativas a números e a trazos progresivamente máis 

complexos. (2) 

 Identificación de palabras escritas moi significativas e usuais. (2) 



 Percepción de semellanzas e diferenzas entre palabras significativas. (2) 

 Iniciación ao uso da escritura en situacións cotiás, con fins reais. (2) 

 Interese por explorar os elementos, medios e soportes propios da lingua 

escrita. (2) 

 Esforzo pola comprensión de narracións e descricións sinxelas 

realizadas por outros. (2, 4) 

 Gusto por producir trazos e elaboracións propias da lingua escrita. (2) 

 Aproximación á lectura crítica dos contidos que transmiten os medios de 

comunicación. (*) 

 Desenvolvemento de actitudes creativas na elaboración e lectura de 

imaxes e símbolos. (2, 3) 

 Gusto e deleite no contacto co material e as técnicas da expresión escrita. 

(2) 

 Familiarización coas técnicas de grafomotricidade básica. (2) 

Aproximación á literatura:  

 Xéneros literarios: poesía (infantil e de tradición oral; o pareado), 

narración (conto e fábula), descrición e diálogo. (1, 5) 

 Textos de tradición cultural: contos, anécdotas, lendas, poemas, 

cancións, adiviñanzas, trabalinguas, coplas, romanzas e xogos de palabras. 

(1, 5)  

 Xogos lingüísticos. (1, 2) 

 Imaxes fixas e en movemento: láminas, cómics, ilustracións, fotos, 

imaxes televisivas e informáticas. (4, 5) 

 Biblioteca de aula. (2) 

 Poesías e cancións en lingua estranxeira. (2) 

 Escoita activa e interese pola comprensión de diversas 

modalidades propias da literatura infantil. (2) 

 Recitación de poesías sinxelas, infantís ou propias da tradición 

cultural, e de xogos lingüísticos, exercitando o ritmo e a entoación 

adecuados. (2) 

 Dramatización de textos e situacións orais cotiás. (2) 

 Combinación de habilidades orais e extralingüísticas na 

comunicación de ideas e a evocación de situacións. (2) 



 Participación na organización, coidado e utilización da biblioteca 

da aula. (2, 4) 

 Manipulación con coidado de material relacionado coa literatura 

infantil (contos, poesías de tradición oral, cómics…). (2) 

 Comprensión básica de narracións, contos e outras mensaxes 

lidas por un adulto. (2) 

 Participación creativa en xogos lingüísticos: palabras encadeadas, 

adiviñanzas, trabalinguas, onomatopeas… 

 Uso adecuado da biblioteca de aula e de centro. (2) 

 Deleite na escoita e comprensión de textos propios da literatura 

infantil. (2, 4) 

 Participación activa en recitacións e representacións. (1, 2, 4) 

 Gusto por compartir sensacións e sentimentos evocados polas 

diversas manifestacións literarias. (2, 4) 

 Deleite polas sensacións que o ritmo, a rima e a beleza das 

palabras producen. (2) 

 Respecto das normas de coidado e uso da biblioteca da aula. (2, 

4) 

 Deleite na manipulación de material literario. (2) 

 Familiarización con diversos textos de tradición cultural: contos, 

cancións, poemas, romanzas, adiviñanzas, da súa propia tradición 

cultural e doutras. (2) 

 Gusto por atender a narracións de contos e outras manifestacións 

de literatura infantil. (2) 

 

 

Bloque 2. Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 

 

 Expresión plástica como medio de comunicación e representación. (1, 4) 

 Técnicas sinxelas de expresión plástica:  

o De pintura: debuxo, coloreado, estampaxe. 

o De colaxe e papel: resgado, picado, pegado, colaxe, cosido. 



o De modelaxe. 

o De traballos manuais: maquillaxe, construción, papiroflexia...  

 Materiais para a expresión plástica:  

o Funxibles: ceras, témperas, pintura de dedos, plastilina, arxila, 

papel, cola, fariña... 

o Non funxibles: punzón, tesoira, útiles de modelaxe, patróns… 

o De reciclaxe: caixas, envases, papel de periódicos e revistas, las, 

teas, sementes, alimentos, materiais do medio natural... 

 Producións plásticas: composicións, murais colectivos, móbiles, 

ilustracións, obxectos de decoración para a aula.  

 Elementos básicos da expresión gráfica e plástica: Liña, forma, 

textura, espazo. 

 Cores: verde, azul, amarelo, laranxa, vermello, morado. 

 Gamas de cores: gamas do verde, do laranxa, do morado. 

 Propiedades básicas dos obxectos.  

 Representación da figura humana. (4) 

 A arte: pintura, escultura, arquitectura. Autores representativos. (3,4) 

 Lugares de exposición: o Museo 

 Representacións artísticas significativas  propias do seu ámbito 

cultural e doutros: fotografías, debuxos, pinturas, esculturas, ilustracións. 

(4) 

 Normas básicas na utilización, coidado e clasificado de técnicas e 

materiais de expresión plástica. (4) 

 Os sons. (1, 4) 

o Ruído, silencio, sons musicais. 

o Sons do medio: ambulancias, trens, coches, timbres, 

animais etc. 

o Instrumentos musicais: naturais, de percusión, de artesanía 

infantil. 

o A voz humana e o canto. 

o Posibilidades sonoras de obxectos cotiáns. 

o Música de diferentes estilos (para bailar, para durmir...). 

 As propiedades sonoras do corpo. Instrumentos naturais. (1) 

o Sons e ruídos producidos pola boca. 



o Sons e ruídos producidos polo seu propio corpo (internos e 

externos).  

 Sons producidos por obxectos habituais no seu arredor.  

 Sons producidos por instrumentos musicais.  

 Instrumentos musicais de Galicia: gaita, bombo, pandeiro, 

cunchas… 

 Propiedades musicais dos sons: intensidade, duración e timbre. 

(1) 

 O ritmo: tempo e acento.  

 Cancións: infantís, panxoliñas e danzas populares e libres, 

cancións asociadas ás rutinas da actividade cotiá. (4) 

 Outras producións musicais: xogos musicais e danzas. (1, 4) 

 Estilos musicais: música clásica, popular, intercultural, 

infantil, de baile, autores significativos. (4) 

 Interpretación e creación musical. Música coral e 

instrumental. (4) 

 

 O folclore popular da Comunidade Autónoma de Galicia. (4) 

 Traxes rexionais de Galicia. (4) 

 Calidades sensoriais dos obxectos: cor, textura, son...  

 Sentimentos, emocións e estados de ánimo. (4) 

 Feitos e situacións cotiás e fantásticas. 

 Posibilidades expresivas asociadas ao propio corpo: movementos, 

xestos e expresións faciais. (4) 

 Expresión corporal en combinación con outras modalidades 

expresivas.  

o Expresión corporal e oral (a dramatización). (1) 

o Expresión corporal e musical (son e movemento). (1)  

o Expresión corporal e educación emocional (linguaxe corporal 

emocional). (4) 

o Expresión corporal e expresión lóxico-matemática (nocións 

espaciais e temporais). 

 Elementos básicos da expresión corporal:  



o Movemento (xiros, rotacións...) e repouso.  

o Respiración.  

o Relaxación.  

o Xestos. 

o Equilibrio. 

 Técnicas da expresión corporal: mimo, imitación, escenificación, 

representación e dramatización; xogos de movemento e circuítos, bailes, 

danzas, xogo simbólico e dramático. (1, 2, 4) 

 Nocións espazo-temporais e desprazamentos. 

 Nocións básicas de direccionalidade co propio corpo. 

 Representación de obxectos, elementos sinxelos e persoas 

presentes no seu arredor ou ficticias. (4) 

 Identificación das calidades básicas dos obxectos e materiais: cor, 

forma, textura, olor.  

 Exploración sensorial dos elementos presentes nos arredores 

integrando actividades de tocar, cheirar, oír e ver. 

 Elaboración de producións plásticas a través de diferentes 

materiais (papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, barro, rasquetas, 

cepillos, esponxas, pantalla de ordenador, mesa de area, retroproxector, 

encerado dixital, fotografías....) e técnicas (debuxo, pintura, colaxe, 

amasado, modelaxe, escultura e a combinación de dúas ou máis 

técnicas) expresando con elas feitos, vivencias e desexos. (1, 2, 3, 4) 

 Manipulación cos materiais básicos da expresión plástica. 

 Exercitación de habilidades psicomotoras xerais e segmentarias 

no contacto con técnicas e materiais.(2) 

 Identificación das propiedades básicas de manifestacións 

artísticas plásticas moi significativas. (4) 

 Familiarización con autores e artistas moi representativos cuxa 

obra sexa apreciada de forma especial na Comunidade Autónoma. (4) 

 Observación de manifestacións plásticas que representan a figura 

humana; diferenciación dalgúns segmentos corporais. (4) 

 Lectura, progresivamente crítica, de diferentes tipos de imaxes 

presentes no arredor. (3, 4) 



 Correspondencias entre producións, materiais e técnicas que se 

van empregar. 

 Elaboración a través da experimentación de diversas cores e as 

súas gamas.  

 Descubrimento das posibilidades creativas e plásticas da luz, das 

sombras e da cor, empregando recursos como a luz natural, lanternas, 

lámpadas, proxector... 

 Interpretación da idea principal na observación guiada dalgunhas 

obras plásticas. (4) 

 Utilización e conservación do material propio da expresión plástica 

en base a unhas normas coñecidas e respectadas. (4) 

 Acercamento á arte a través dos Museos e o uso das TIC. (3, 4) 

 Elaboración de producións plásticas a partir da lectura de imaxes. 

(3) 

 Localización e identificación de sons propios do ámbito social e 

natural. (1) 

 Uso dos sons achados para creacións musicais. (4) 

 Imitación de sons do seu medio habitual: de persoas, animais, 

obxectos, máquinas, elementos do medio natural. (4, 1) 

 Exercitación de prácticas de relaxación, respiración, articulación e 

entoación. (1) 

 Identificación dalgunhas das propiedades da voz humana. (1) 

 Reprodución de sons co propio corpo, os obxectos cotiáns e os 

instrumentos musicais. (4) 

 Recreación de secuencias rítmicas básicas. (1) 

 Asociación dos sons cos movementos.  

 Interpretación dalgúns instrumentos musicais. 

 Identificación das calidades básicas dos sons musicais. (1) 

 Interpretación dun repertorio elemental de cancións sinxelas. (1, 

3) 

 Participación en cancións e danzas colectivas. (4) 

 Identificación dalgúns sentimentos e emocións que transmite a 

música. (1, 4) 



 Audición de pezas pertencentes a distintos estilos musicais: de baile, 

clásicas, de tradición cultural, infantís, de roda… (1, 4) 

 Recoñecemento de obras significativas da tradición musical e do 

folclore galego. (4) 

 Comunicación dalgúns estados de ánimo e emocións que lle 

evocan algunhas pezas musicais. (1, 4) 

 Expresión de sentimentos, emocións, vivencias a través da 

canción.  

 Elaboración de instrumentos musicais de artesanía infantil. (4) 

 Identificación de instrumentos propios do folclore galego. (4) 

 Identificación dalgúns autores e compositores musicais moi 

representativos. (4) 

 Descubrimento e exploración dos recursos corporais para a 

expresión. 

 Exercitación das posibilidades expresivas básicas do propio 

corpo: movementos, sons, xestos, expresións faciais con intención 

comunicativa. (4) 

 Expresión a través das posibilidades do propio corpo de desexos, 

necesidades, emocións, sentimentos e estados de ánimo. (1, 2, 4)  

 Asimilación de nocións de orientación espacial, situación e 

dirección. 

o Cara a adiante / cara a atrás 

o a un lado / a outro lado 

o arriba / abaixo 

o a un lado / a outro lado 

o cara a dentro / cara a fóra 

o primeiro / último 

o enriba / no medio 

o dereita / esquerda 

o arredor  

o no centro 

 Orientación espacial progresivamente autónoma. 

 Práctica dunha gama progresivamente máis ampla de 

movementos (globais e segmentarios) e de desprazamentos. (2) 



 Manipulación sensorial de persoas, obxectos e materiais. (4)  

 Imitación de personaxes a partir de diversas fontes (contos, 

cancións etc.). (1, 4) 

 Representación de situacións cotiás, persoas coñecidas, 

personaxes, animais... (1, 2, 4) 

 Comunicación de desexos, emocións, necesidades, sentimentos e 

estados de ánimo a través dos xestos e movementos. (4) 

 Combinación de modalidades expresivas na representación de 

aspectos de si mesmo, dos demais e do seu arredor. (1, 2, 3) 

 Participación en xogos corporais, circuítos, bailes e danzas. 

 Reprodución corporal de secuencias rítmicas básicas. 

 Interpretación de danzas, bailes e escenas representativas da 

cultura e tradicións da Comunidade Autónoma de Galicia. (4) 

 Respecto ás normas no uso dos materiais. (4) 

 Curiosidade por utilizar unha gama cada vez máis ampla de 

técnicas e materiais de expresión plástica e musical.  

 Deleite a través da elaboración de producións plásticas propias e 

creativas. (4) 

 Valoración das producións elaboradas polos seus compañeiros. 

(4) 

 Familiarización co patrimonio artístico do seu ámbito cultural e 

polo doutras tradicións coas que ten contacto. (4) 

 Desenvolvemento progresivo do gusto e a valoración de aspectos 

estéticos. (4) 

 Interese por comunicar vivencias, emocións e sentimentos a 

través da expresión plástica e musical. (4) 

 Desenvolvemento dunha iniciativa crecente na exploración das 

posibilidades sonoras do corpo, dos obxectos próximos a el e dos 

instrumentos musicais. (1,4) 

 Actitude de escoita durante as audicións. (1, 4) 

 Axuste ás normas na utilización dos  reprodutores de son. (3,4) 

 Deleite a través da participación en cancións, bailes e 

interpretación de movementos. (1, 4) 



 Gusto por unhas condicións acústicas equilibradas no lugar en 

que desenvolve a súa actividade. (4) 

 Deleite a través das actividades artísticas de grupo. (4) 

 Interese por identificar instrumentos e obras propios do folclore da 

Comunidade Autónoma de Galicia. (4) 

 

 Iniciativa progresiva na exploración das posibilidades expresivas 

do propio corpo. (1, 2, 4) 

 Participación en actividades expresivas de carácter lúdico. (4) 

 Utilización das súas posibilidades expresivas, motoras e 

sensoriais para a comunicación de sentimentos, situacións e emocións. 

(1, 4) 

 Interpretación de diversos roles e representacións dramáticas. (1, 

4) 

 Interpretación dos desexos, emocións e sentimentos que 

comunican a través do propio corpo os outros. (1, 4) 

 Deleite na asistencia ás representacións dramáticas. (4)  

 Curiosidade por coñecer manifestacións corporais e musicais que 

pertencen ao folclore popular.(4) 

 Axuste dos propios movementos ás normas establecidas e aos 

movementos dos demais na participación en expresións corporais. (4)  

 Desenvolvemento de iniciativas creativas relacionadas coa 

expresión corporal. (4) 

 Asimilación de pautas beneficiosas para o mantemento da saúde 

vinculadas coa actividade e o exercicio físico. (4) 

 Participación activa en xogos dramáticos e simbólicos. (4) 

 

Bloque 3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a 

comunicación 

 

 Instrumentos tecnolóxicos: ordenador, cámara, reprodutores de son e 

imaxe. (3) 



 Producións audiovisuais: películas, debuxos animados ou videoxogos. 

(3) 

 Normas de uso e coidado. (3, 4) 

 Aproximación á manipulación de instrumentos tecnolóxicos como 

elementos de comunicación. (3) 

 Lectura gradual de imaxes: denotativa, connotativa e crítica. (2, 3, 4) 

 Percepción das diferenzas entre a realidade e a representación 

audiovisual. (3) 

 Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como 

fontes de información. (3) 

 Visión de producións audiovisuais como películas, series de animación 

ou videoxogos. (*) 

 Análise de producións audiovisuais e dalgunhas obras artísticas (que 

representen contidos significativos do ámbito natural, social e cultural da 

Comunidade Autónoma. (*) 

 Aproximación á lectura crítica dos contidos que transmiten os medios de 

comunicación e as novas tecnoloxías. (2, 3, 4) 

 Respecto das normas básicas de uso e prevención de situacións 

perigosas no contacto con aparatos e producións. (3, 4) 

 Axuste da conduta a un deleite moderado dos medios de comunicación. 

(3, 4) 

 Interese cara a producións audiovisuais que representen contidos 

significativos do ámbito natural, social e cultural da Comunidade. (*) 

 Valoración crítica dos contidos e da estética das producións 

audiovisuais. (4) 

 

 Criterios de avaliación da programación didáctica 

1. Empregar formas socialmente establecidas para iniciar, manter e 

finalizar unha conversación. (C. AV. 1, 2, 3) 

2. Utilizar recursos extralingüísticos para facilitar a comprensión das súas 

mensaxes orais. (C. AV. 8, 9)  



3. Utilizar a linguaxe oral para expresar os seus sentimentos, desexos, 

necesidades e intereses e articulalos cos dos demais. (C. AV. 1, 2)  

4. Recrear textos básicos de literatura infantil (contos, fábulas, poesía, 

teatro), con especial atención a algúns representativos da cultura e 

tradicións da Comunidade Autónoma, mostrando deleite ao evocalos. (C. 

AV. 4, 6)  

5. Evocar sucesos, coñecementos e contos de maneira clara, expresiva e 

debidamente ordenada no tempo. (C. AV. 1)  

6. Expresarse cun vocabulario adecuado e con frases ben construídas. (C. 

AV. 1 )  

7. Aplicar, progresivamente, a linguaxe oral á planificación e regulación 

da propia conduta. (C. AV. 1)  

8. Responder preguntas sinxelas que mostren a comprensión de 

mensaxes e intencións comunicativas que recibe dos demais. (C. AV. 1, 2, 

3)  

9. «Ler» e «escribir» secuencias de imaxes e símbolos sinxelos. (C. AV. 5)  

10. Participar en narracións de literatura infantil, comprendendo a idea 

básica que transmiten os textos. (C. AV. 4, 6, 7)  

11. Realizar a grafía de trazos, letras e palabras moi significativas, como 

aproximación ás habilidades da lingua escrita. (C. AV. 5)  

12. Explorar diversos textos impresos (literarios, propios dos medios de 

comunicación, gráficos….), identificando os seus trazos característicos. 

(C. AV. 4, 6, 7, 10)  

13. Manifestar interese por acercarse aos contos e outras 

manifestacións da literatura infantil, desenvolvendo progresivamente 

condutas autónomas nese acercamento e no seu uso. (C. AV. 4, 6, 7, 10)  

14. Mostrar interese pola linguaxe escrita (pedindo axuda para descifrala, 

fixándose nos seus soportes, manipulando libros, revistas...). (C. AV. 4, 5, 

6, 7)  

15. Realizar elaboracións plásticas con variedade de técnicas, riqueza de 

detalles, variedade de colorido e creatividade. (C. AV. 8, 9)  

16. Mostrar precisión e dominio motriz adecuado á súa idade nas 

elaboracións plásticas, corporais, musicais e escritas. (C. AV. 5, 8, 9, 10)  



17. Interesarse por explorar novas técnicas plásticas. (C. AV. 8, 9)  

18. Identificar sons característicos do seu arredor. (C. AV. 9) 

19. Adecuar o ton e o ritmo nos cantos colectivos e interesarse por 

participar neles. (C. AV. 8, 9) 

20. Explorar e identificar as posibilidades sonoras da propia voz. (C. AV. 

1, 6, 8, 9) 

21. Interpretar expresivamente, coa voz e o corpo, obras representativas 

do folclore de Galicia. (C. AV. 1, 2, 8, 9) 

22. Explorar e utilizar os diversos recursos interpretativos ao seu alcance. 

(C. AV.  8, 9) 

23. Adaptarse aos demais, ao espazo e ás características do personaxe 

na representación dramática. (C. AV. 1, 2, 8, 9) 

24. Experimentar con algunhas das posibilidades básicas dos medios 

de comunicación e as tecnoloxías da información e a comunicación. (C. 

AV. 10) 

25. Identificar algunhas obras artísticas propias das manifestacións 

socioculturais da Comunidade Autónoma e doutros ámbitos, 

desenvolvendo progresivamente valores estéticos e de respecto á 

diversidade social e cultural. (C. AV. 4, 6). 

26. Manifestar comportamentos de respecto e aprecio por outras 

linguas empregadas por persoas coas que entre en contacto. (C. AV. 2, 3, 

4, 9). 

27. Manifestar comportamentos de respecto e aprecio pola lingua 

castelá, a lingua galega e polas demais linguas, tanto nacionais coma 

estranxeiras. (C. AV. 2, 3,4, 9). 

 

 VINCULACIÓN ENTRE OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E AS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DO 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PD 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DO 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PD 

1. Imitar 

expresivamente (xestos, 

movementos, expresións 

verbais) personaxes 

representativos dos medios de 

comunicación. (C. B. 1, 4, 5, 6, 

8). 

2. Expresar, 

por medio da linguaxe verbal, 

corporal e plástica algunhas 

necesidades e estados de 

ánimo. (C. B. 1, 4, 5, 6, 8). 

3. Establecer 

correspondencias axustadas 

entre sons propios do ámbito 

social e natural e a causa que 

os orixina. (C. B. 1, 3, 4, 5, 7, 

8). 

4. Describir 

algúns instrumentos 

tecnolóxicos presentes no 

ámbito social e familiar e/ou 

escolar: (ordenador, cámara, 

reprodutores de son e imaxe). 

(C. B. 1, 4, 5, 6, 7, 8). 

5. Explicar, 

de forma ordenada e clara, 

algunha das súas preferencias 

no relativo a producións 

audiovisuais (películas, 

debuxos animados ou 

videoxogos). (C. B. 1, 4, 5, 6, 

7, 8). 

6. Identificar 

calidades específicas 

dalgunha obra artística 

1. Empregar formas socialmente 

establecidas para iniciar, manter e 

finalizar unha conversación. (C. E. 2) 

2. Utilizar recursos 

extralingüísticos para facilitar a 

comprensión das súas mensaxes 

orais. (C. E. 2)  

3. Utilizar a linguaxe oral para 

expresar os seus sentimentos, 

desexos, necesidades e intereses e 

articulalos cos dos demais. (C. E. 2)  

4. Recrear textos básicos de 

literatura infantil (contos, fábulas, 

poesía, teatro), con especial 

atención a algúns representativos 

da cultura e tradicións da 

Comunidade Autónoma, mostrando 

deleite ao evocalos. (C. E. 1, 2)  

5. Evocar sucesos, coñecementos 

e contos de maneira clara, expresiva 

e debidamente ordenada no tempo. 

(C. E. 7)  

6. Expresarse cun vocabulario 

adecuado e con frases ben 

construídas. (C. E. 2, 5, 7)  

7. Aplicar, progresivamente, a 

linguaxe oral á planificación e 

regulación da propia conduta. (C. E. 

2)  

8. Responder preguntas sinxelas 

que mostren a comprensión de 

mensaxes e intencións 

comunicativas que recibe dos 

demais. (C. E. 2)  

9. «Ler» e «escribir» secuencias 

de imaxes e símbolos sinxelos. (C. 



 

5.3.PROGRAMACIÓN DO TERCEIRO NIVEL DO 2º CICLO: 6º DE E.I. (5 

ANOS) 

 

5.3.1.ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 Obxectivos da área da programación didáctica 

 

1. Determinar os principais trazos diferenciais da aparencia física 

(fisionomía, estatura, sexo) valorando o seu significado e respectando a 

súa manifestación. (O. A. 1, 8) 

2. Recoñecer as sensacións básicas (dor, cansazo, fame, 

movemento...) e as percepcións obtidas a partir delas, a través da 

observación e exploración do propio corpo. (O. A. 2, 3) 

3. Identificar as propias posibilidades e limitacións, asimilando unha 

imaxe corporal axustada, sentimentos de autoestima e unha progresiva 

autonomía. (O A. 1, 2) 

4. Representar de forma axustada ao propio corpo, identificando os 

seus principais elementos externos e algúns internos (corazón, estómago 

etc.). (O. A. 2) 

5. Identificar  os cambios físicos no propio corpo como consecuencia 

de factores como a alimentación, o exercicio, o descanso e o  paso do 

tempo. (O. A.  6) 

6. Respectar as características e calidades diferenciais propias e 

alleas, evitando actitudes de discriminación en base ao sexo, raza ou 

calquera outro trazo ou circunstancia persoal ou social. (O. A. 4, 8)  

7. Exercitar as capacidades motrices básicas (equilibrio, coordinación 

visomotriz, axuste corporal etc.) necesarias para a realización de accións 

cada vez máis complexas que lle permitan un adecuado 

desenvolvemento no medio. (O. A. 2, 4, 6)  

8. Regular o propio comportamento e influír na conduta dos demais, 

aceptando as regras e normas que rexen os xogos e a vida cotiá e 

desenvolvendo hábitos e actitudes de axuda, aceptación e cooperación. 

(O. A. 5, 9)  



9. Resolver tarefas sinxelas, conflitos e problemas da vida cotiá en 

Galicia con iniciativa e progresiva autonomía.(O. A. 4, 9) 

10. Mostrar iniciativa na planificación e secuenciación da propia acción 

en tarefas progresivamente máis complexas, recoñecendo os seus erros 

e mostrando interese por superar as dificultades que van xurdindo. (O. A. 

4, 7) 

11. Mostrar hábitos básicos de saúde e benestar de forma autónoma e 

aceptar as normas de comportamento e utilización de espazos e obxectos 

relacionados con estes hábitos, identificando progresivamente a súa 

propia responsabilidade no mantemento de la saúde. (O. A. 6)  

12. Recoñecer situacións perigosas, contribuíndo á prevención de 

accidentes, cunha utilización adecuada dos obxectos e instalacións e 

mostrando actitudes de colaboración nas medidas que se toman en caso 

de enfermidade ou accidente. (O. A. 2, 6) 

13. Identificar as principais emocións e sentimentos en si mesmo e os 

que o rodean, expresando a súa vivencia de forma apropiada nos 

diferentes contextos de relación. (O. A.  3)  

14. Comprender e expresar adecuadamente mensaxes sinxelas 

relacionadas cos contidos da área. (O. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  

 

Competencias específicas da programación didáctica e a súa relación 

coas competencias básicas 

 

Esta área relaciónase de maneira especial coas competencias: autonomía e 

iniciativa persoal, social e cidadá, aprender a aprender e interacción co 

mundo físico. Porén, o carácter integrador deste elemento curricular 

permítenos identificar e concretar competencias específicas que se vinculan 

coa maioría das competencias básicas, son  as seguintes: 

 

1. Achegar, nas situacións de relación en que participa, a comunicación de 

sentimentos, emocións, vivencias, preferencias e intereses e puntos de 

vista. (C.B. 1, 5, 6, 7, 8) 



2. Aplicar, na medida das súas posibilidades, estratexias de resolución 

pacífica de conflitos, escoitando os demais, evitando problemas de 

convivencia. (C.B. 1, 5, 7, 8) 

3. Poñer en práctica, cunha autonomía crecente, hábitos vinculados á 

alimentación, a hixiene, o vestido, a actividade e o descanso. (C.B. 5, 8, 7) 

4. Establecer relacións adecuadas entre as sensacións básicas que 

percibe e os órganos que ofrecen esa información. (C.B. 1, 3, 7, 8) 

5. Relacionarse cos demais, iniciándose na práctica de actitudes non 

discriminatorias e mostrando actitudes de respecto. (C.B. 5, 1, 6, 7, 8) 

6.  Actuar con progresiva independencia en tarefas, xogos e interaccións 

da vida cotiá , orientándose tanto espacial coma temporalmente nelas. (C.B. 

2, 7, 8) 

7. Coordinar habilidades psicomotoras cada vez máis precisas na 

manipulación de obxectos e na realización de trazos. (C.B. 3, 4, 5, 8) 

8. Determinar, a partir da discriminación das características máis 

significativas do propio corpo, as transformacións que se producen ao longo 

do tempo. (C.B. 3, 5, 6, 7, 8) 

9. Describir, de maneira elemental, as calidades básicas de obxectos, 

instrumentos, aparatos, alimentos , apreciando a súa textura, cor, son, 

sabor. (C.B. 3, 5, 6, 7, 8) 

10. Planificar progresivamente a propia conduta, anticipando algunhas das 

súas consecuencias. (C.B. 3, 5, 7, 8) 

11. Cooperar cos demais nos labores cotiáns, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración na aula e nos espazos escolares. (C.B. 1, 3, 5, 7, 8)  

12. Formular preguntas adecuadas sobre as principais funcións e 

posibilidades de distintas partes do propio corpo. (C.B. 1, 7, 8) 

 

 

 

 

 

  Selección e secuencia de contidos 

BLOQUE 1. O CORPO E A PROPIA IMAXE 

 



 O corpo humano: (4)  

o Imaxe global e segmentaria 

o Segmentos e elementos (articulacións, ósos e órganos internos). 

o Os sentidos, os seus órganos e as súas funcións. 

o Referencias espaciais en relación ao propio corpo 

 Trazos físicos: fisionomía, estatura, cor de pelo e ollos.  

 Posibilidades e limitacións. (4) 

 Sensacións e percepcións dos cambios físicos co paso do tempo. 

 Trazos diferenciais nas persoas en función da idade, do sexo e do grupo 

étnico. (4) 

 Necesidades básicas do corpo.  

 Sentimentos, emocións, vivencias, preferencias e intereses propios e 

dos outros (alegría, tristeza, medo, amor, enfado, rabia). (1, 4) 

 Exploración do propio corpo. 

 Utilización dos sentidos para coñecer características propias e do arredor. 

 Localización dalgunhas partes externas e internas do corpo. 

 Observación das transformacións que se producen no propio corpo co 

paso do tempo. 

 Representación gráfica do esquema corporal. 

 Coordinación dos principais segmentos corporais e experimentación de 

diversos movementos. (4) 

 Orientación espazo-temporal. 

 Exercitación de habilidades de coordinación oculomanual na 

manipulación de obxectos e realización de trazos. (2, 4) 

 Integración perceptiva das diversas sensacións. (4)  

 Comunicación das sensacións básicas que recibe do exterior e do propio 

corpo. (1) 

 Establecemento de correspondencias entre as principais sensacións, os 

órganos sensoriais e as súas funcións básicas.  

 Aplicación na súa actividade cotiá das propias posibilidades sensoriais e 

motoras. (4) 

 Identificación dalgúns trazos comúns e diferenciais entre o seu corpo e o 

dos seus compañeiros. (1, 4) 



 Discriminación das características e calidades máis significativas do seu 

propio corpo. (4) 

 Comunicación a través de diversas modalidades expresivas dos 

sentimentos, emocións, vivencias, preferencias e intereses. (1, 2, 3) 

 Control progresivo e regulación dos propios sentimentos e emocións. (4) 

 Utilización das posibilidades do propio corpo na escenificación de 

sentimentos, emocións e estados de ánimo. (1, 2, 4) 

 Imitación de tarefas e roles relacionados coa identidade de xénero. (4) 

 Satisfacción progresiva das principais necesidades físicas e corporais. 

(4) 

  

 Respecto das características diferenciais que presentan as persoas en 

función da idade, o sexo ou a procedencia cultural. (4) 

 Esforzo progresivo na realización de tarefas, no seu perfeccionamento. 

(4) 

 Interese por utilizar os sentidos na exploración do seu propio corpo e dos 

elementos máis significativos do seu arredor. (4) 

 Desenvolvemento dun sentimento de gusto e seguridade ante as 

demostracións de afecto dos compañeiros e os adultos máis próximos. (4) 

 Gusto por escenificacións e representacións co propio corpo. (1, 2, 4) 

 Interese por comunicar necesidades, sentimentos e emocións. (1, 4) 

 Confianza nas súas capacidades para satisfacer as súas necesidades. 

 Valoración axustada de si mesmo e respecto polas características 

diferenciais. 

 Rexeitamento de actitudes discriminatorias. 

 Desenvolvemento dunha progresiva autonomía como consecuencia da 

elaboración da imaxe global e a construción da identidade. (4) 

 Gozo a través do control progresivo de movementos cada vez máis 

precisos. (4) 

 

BLOQUE2. XOGO E MOVEMENTO  

 

 Posibilidades motoras: (4)  



o Posturas do corpo 

o Control corporal: Ton, equilibrio e respiración. 

o Flexión e extensión das articulacións 

o Tensión e relaxación. Actividade, repouso 

o Desprazamentos: Formas de camiñar 

 Movementos e nocións básicas de orientación no espazo: (4) 

o Dentro/fóra, arriba/abaixo, arredor, a un lado / ao outro, no 

medio, diante de / detrás de; dereita, esquerda, dereita/ esquerda 

o Espazos e itinerarios habituais. 

 Nocións básicas de orientación no tempo: Antes/despois, rápido/lento, 

amodo/ á présa. (4) 

 Referentes temporais:  

o Mañá/tarde/noite; onte/hoxe; días da semana, estacións. 

(1, 4) 

o Tempos de: comer, xogar, descansar, ir ao colexio, estar 

coa familia. (4) 

 Precaucións en xogos e desprazamentos. (4) 

 Xogos: (1, 2, 3, 4) 

o Individuais e de grupo 

o Simbólico e dramático 

o Con obxectos e xoguetes 

o Xogos deportivos: exercicio físico 

o Regras: normas que rexen os xogos 

o Xogos característicos da cultura galega 

 Participación e esforzo en xogos e actividades deportivas. (4) 

 Exercitación de movementos axustados ás esixencias da situación 

(espazos, tempos e normas) e aos movementos doutros. (4) 

 Precisión progresiva dos movementos e desprazamentos nas actividades 

lúdicas e da vida cotiá. (2, 3, 4) 

 Aplicación do control no ton, na postura, na respiración e no equilibrio en 

diversas situacións de actividade corporal. (4) 

 Dominio gradual das actividades manipulativas de carácter fino. (2, 3, 4) 



 Orientación e situación espacial entre elementos do arredor e de si 

mesmo. (4) 

 Estimación da duración dalgunhas rutinas e actividades en relación coas 

unidades de tempo. (1, 2, 4) 

 Identificación de momentos temporais significativos e da súa función 

básica ao longo da xornada. (4) 

 Participación en xogos que esixan movementos e desprazamentos 

individualmente ou de forma colectiva. (1, 4) 

 Iniciación no xogo dramático a partir de representacións teatrais. 

 Manipulación de obxectos e xoguetes implicados nas situacións lúdicas. 

(4) 

 Participación na elaboración de normas que rexen os xogos e outras 

actividades lúdicas características da cultura galega. (4) 

 Esforzo e satisfacción polo progresivo control do propio corpo. (4) 

 Valoración, aceptación e respecto polas normas na participación de 

xogos colectivos. (4)  

 Exercitación de posturas adecuadas como conduta promotora da 

saúde.(4) 

 Gusto a través da participación en actividades lúdicas, de movemento e 

deportivas. (1, 4) 

 Actitude de axuda e colaboración cos iguais en actividades de grupo. (4) 

 Curiosidade por coñecer e dominar progresivamente os espazos e os 

momentos máis significativos da súa actividade habitual. (4) 

 Gozo a través da exercitación de hábitos de actividade física. (4) 

 Coidado na manipulación de obxectos e xoguetes cos que realiza a súa 

actividade. (4) 

 Aplicación de condutas de prevención de accidentes nos seus 

desprazamentos e itinerarios habituais. (4) 

 Gusto por imitar a través do propio corpo movementos de animais, outras 

persoas, medios de transporte. (4) 

 Desenvolvemento dunha progresiva confianza nas súas posibilidades de 

acción e percepción. (4) 



 Valoración das propias limitacións como vía na prevención de situacións 

perigosas. (4) 

 Estimación das posibilidades e limitacións perceptivas, motrices e 

expresivas propias e alleas. (1, 4) 

 Progresiva iniciativa na aprendizaxe de novas habilidades. (4) 

 Aceptación do xogo como medio de gozo e de relación cos demais. (4) 

 

BLOQUE 3. A ACTIVIDADE COTIÁ  

 

 As actividades da vida cotiá: (1, 2, 3, 4)  

o Tipos de actividades: rutinas, xogos, exploracións, hábitos. 

o Ámbitos de actividade: O colexio; As festas; As viaxes e as 

excursións; As comidas; As tendas e as compras; A roupa. 

o Tarefas e pequenas responsabilidades (en relación a si mesmo, 

en relación ao coidado de materiais, espazos e seres vivos; en 

relación aos demais). 

o Propias posibilidades e limitacións. (4) 

o Pasos na realización de tarefas. (1, 4) 

 Normas de relación, convivencia e axuda mutua. (4) 

 Expresións orais necesarias na vida cotiá: pedir, dar, preguntar, explicar, 

despedir, saudar, compartir e agradecer. (1, 4) 

 Sentimentos e necesidades vinculadas ás actividades máis frecuentes 

da vida cotiá. (1, 4) 

 Hábitos e habilidades na realización de tarefas cotiás e nas relacións cos 

demais: organización, constancia, atención, iniciativa, esforzo, colaboración 

e afectividade. (4) 

 Identificación das tarefas máis significativas que realizan algúns 

membros da familia. (1, 4) 

 Progresiva autonomía na realización de actividades cotiás. 

 Secuenciación temporal e planificación de pasos dalgúns momentos 

significativos da súa vida cotiá. (4) 

 Establecemento de relacións afectivas cos demais. (4) 

 Regulación do propio comportamento. 



 Expresión de afectos aos membros do grupo familiar e escolar. (1, 4) 

 Desenvolvemento de habilidades para a interacción e colaboración con 

adultos e iguais. (4) 

 Contextualización da propia conduta ás demandas dos outros. (4) 

 Axuste progresivo da propia conduta ás normas de relación e 

convivencia. (1, 4) 

 Busca de solucións ás dificultades que xorden na vida cotiá. 

 Planificación secuenciada de pasos para resolver unha tarefa. 

 Lectura de imaxes, signos e símbolos relacionados co arredor: sinais de 

tráfico sinxelos e relacionados con distintos establecementos. (2, 3, 4) 

 Expresión de emocións, sentimentos e opinións relacionados coas 

actividades máis significativas da vida cotiá. (1, 2, 4) 

 Busca dos recursos adecuados para realizar diversas actividades. (1, 3) 

 Dominio progresivo na utilización de obxectos e espazos vinculados á 

súa vida cotiá. (4) 

 Exercitación progresivamente autónoma de tarefas e responsabilidades 

de coidado de si mesmo, do medio, dos materiais e dos seres vivos. (4) 

 Asimilación de posibilidades e limitacións. (4) 

 Aproximación á exercitación de hábitos de iniciativa, esforzo e 

organización. (4) 

 Conciencia das propias posibilidades de acción en tarefas cotiás e 

satisfacción na súa realización. 

 Colaboración activa en actividades da vida cotiá. (4) 

 Coidado e orde coas súas pertenzas persoais. 

 Interese por perfeccionar e realizar con progresiva autonomía as tarefas 

e responsabilidades diarias. (4) 

 Valoración do traballo ben feito por un mesmo e polos demais. 

 Aceptación de correccións para rectificar erros na tarefa. 

 Interese por xerar alternativas para a resolución de pequenos problemas 

e de conflitos da vida cotiá. (1, 4) 

 Participación na elaboración e cumprimento das normas de relación e 

convivencia. (1, 4) 



 Curiosidade por coñecer os tempos, espazos e obxectos necesarios para as 

súas actividades cotiás. (1, 2, 3, 4) 

 Apreciación progresiva das achegas e elaboracións dos demais. (1, 4) 

 Desenvolvemento progresivo dun autoconcepto positivo. (4)  

 Recoñecemento progresivo das súas capacidades, coñecementos e 

actitudes.(4) 

 Actitude positiva cara ás  relacións de afecto con outras persoas. (4) 

 

BLOQUE 4. O COIDADO PERSOAL E A SAÚDE 

 Hábitos para o coidado dun mesmo: (4) 

o Hixiene, limpeza e coidado do propio corpo. 

o Alimentación, alimentos propios da Comunidade Autónoma de 

Galicia.  

o Vestido e desvestido. 

o Exercicio e descanso. 

o Actividade e xogo (os deportes).  

 A saúde. O benestar propio e dos demais. 

o Accións e situacións que o favorecen. 

o Hábitos saudables. 

 A dor corporal e a enfermidade. Os accidentes. A dor. (4) 

o Accións na casa. 

o Accións en espazos públicos. 

o Accións no colexio. 

 Normas relacionadas: (4) 

o De seguridade viaria.  

o De contacto cos animais.  

o De protección e coidado ante as inclemencias do tempo.  

o De coidado dos espazos habituais.  

o De coidado da roupa e os propios obxectos.  

o De urbanidade na mesa.  

 Espazos, obxectos, útiles e profesións relacionados cos hábitos e o 

coidado de si mesmo: (4) 

o Caixa de primeiros auxilios e medicinas.  



o Condutas preventivas (no contacto cos animais, os 

desprazamentos e os medios de transporte, con obxectos e aparatos...).  

o Rutinas da vida cotiá.  

o Factores de risco e accións preventivas de situacións perigosas.  

  

 Práctica das normas básicas favorecedoras da saúde, relacionadas co 

coidado de si mesmo. (4)  

 Uso adecuado de espazos, elementos e obxectos na práctica de hábitos 

saudables. (4) 

 Exercitación de habilidades de vestido e desvestido. (4) 

 Práctica frecuente de actividade física. (4) 

 Identificación de condutas adecuadas e inadecuadas na mesa. (1, 4) 

 Exercitación de accións vinculadas á hixiene e limpeza do corpo. (4) 

 Petición e aceptación de axuda en situacións que o requiran. 

 Discriminación dalgúns dos efectos e enfermidades resultado de prácticas 

contrarias ao mantemento da saúde. (4) 

 Identificación de condutas de prevención de riscos nos ámbitos máis 

habituais da súa vida cotiá. (4) 

 Manipulación progresivamente autónoma dos utensilios relacionados coa 

hixiene e os alimentos. (4) 

 Axuste ás normas básicas na utilización de obxectos e espazos. (4) 

 Participación na elaboración de normas relacionadas cos hábitos 

saudables. (4) 

 Comunicación de desexos e necesidades. (1, 2, 4) 

 Práctica de actuacións e pequenas tarefas de conservación e coidado 

dos espazos. (4) 

 Mantemento de limpeza e orde no arredor. (4) 

 Diferenciación de accións promotoras e contrarias ao mantemento da 

saúde. (4) 

 Desenvolvemento de comportamentos enfocados á prevención de riscos 

en situacións cotiás. 

 Colaboración en situacións de enfermidade e pequenos accidentes. (4) 



 Rexeitamento de condutas e pautas contrarias ao mantemento da 

saúde. (4) 

 Toma de conciencia, na medida das súas posibilidades, do seu propio 

papel no mantemento da saúde. (4) 

 Gusto por manter un aspecto persoal e un ambiente limpo e aseado. (4) 

 Actitude de tranquilidade ante os coidados recibidos en situacións de 

accidentes ou enfermidades. (1, 4) 

 Valoración da axuda prestada por parte de adultos e de iguais. (4) 

 Identificación dos factores de risco en situacións cotiás e das súas 

propias limitacións como vía de prevención de accidentes. (4) 

 Orde e clasificación de obxectos e espazos do seu arredor máis 

próximo. (4) 

 Gusto pola exercitación dunha conduta progresivamente autónoma. (4) 

 Gozo a través do exercicio físico regular. (4) 

 Valoración na medida das súas necesidades da necesidade de sono e 

descanso. (4) 

 Aceptación das normas sociais básicas asociadas aos hábitos. (4) 

 

 Criterios de avaliación 

 

1. Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as súas 

diferentes partes. 

2. Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e adaptalo 

ás características dos obxectos, á acción e á vida cotiá. 

3. Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións. 

4. Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, 

manifestando confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas 

limitacións. 

5. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando 

positivamente a diversidade. 

6. Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e 

comprender os das demais persoas. 



7. Participar en xogos, mostrando destrezas motoras e habilidades 

manipulativas cada vez máis axustadas. 

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

rexen. 

9. Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar 

en tarefas e aceptar as normas. 

10. Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal e 

benestar utilizando adecuadamente espazos e materiais. 

11. Identificar situacións de risco e actuar coherentemente ante elas. 

 

 Criterios de avaliación da programación didáctica 

 

1. Identificar os sentidos, as súas funcións e órganos correspondentes 

sinalando relevancia para comunicármonos co que nos rodea. (C. AV. 3) 

2. Expresar as sensacións producidas pola manipulación de diferentes 

materiais, instrumentos e obxectos (C. AV. 3)  

3. Recoñecer a diversidade e existencia de persoas con distintas 

características,  rexeitando actitudes discriminatorias e respectando as 

normas básicas de convivencia. (C. AV. 5, 8)  

4. Experimentar, a través dos diferentes sentidos, algúns dos elementos do 

noso arredor, descubrindo algunhas características que os diferencian 

(dureza, tamaño, cor, olor etc.). (C. AV. 3)   

5. Desenvolver accións físicas de acordo coas posibilidades e limitacións 

do propio corpo. (C. AV. 2, 4)   

6. Coñecer o seu esquema corporal, nomeando algunhas partes do corpo. 

(C. AV. 1) 

7. Controlar as propias capacidades motrices (control dinámico xeral e 

segmentario, ton, postura) para mellorar a eficacia expresiva do corpo e dos 

desprazamentos (C. AV. 2)   

8. Realizar composicións gráficas mediante a coordinación oculomanual e 

habilidade motriz fina (dominio do trazo, presión da man...). (C. AV. 2)  

9. Situar, orientar e mover o propio corpo polo espazo coñecido, intencional 

e significativamente, utilizando diferentes formas de desprazamento e o 

coñecemento de nocións básicas de orientación. (C. AV. 1, 2, 7)  



10. Elaborar producións, de forma individual e colectiva mostrando 

confianza en si mesmo. (C. AV. 2, 4, 7, 8, 9)   

11. Expresar as vivencias, emocións e situacións da vida cotiá como 

instrumento de comunicación cos demais. (C. AV. 6)  

12. Explicar con exemplos os hábitos de saúde adecuados relacionados co 

aseo, a alimentación, o descanso e o exercicio físico, e exercitalos con 

progresiva autonomía. (C. AV. 7, 10)  

13. Adoptar comportamentos adecuados asociados a hixiene, limpeza e 

coidado do propio corpo, das súas pertenzas, dos espazos comúns, hábitos 

de alimentación, vestido e desvestido, descanso, actividade e xogo 

característicos galegos. (C. AV. 7, 10, 11) 

14. Identificar algúns hábitos e bos costumes que lle axudarán a manter 

unha saúde adecuada a través do exercicio físico, dieta equilibrada e limpeza 

dos espazos cotiáns. (C. AV. 10) 

15. Explicar, de forma clara e ordenada, mensaxes relacionadas coa súa 

imaxe e coidado persoal, as súas actividades cotiás, e as posibilidades 

motrices do seu corpo. (C. AV. 1, 3, 5, 6) 

16. Utilizar estratexias para a resolución de conflitos que xorden nas 

relacións cos outros (escoitar, respectar as opinións alleas, chegar a acordos, 

achegar opinións...).  (C. AV. 9, 11) 

17. Utilizar de forma adecuada o vocabulario da área relacionado coa 

construción da imaxe, o coidado persoal, xogos propios da cultura galega e 

movemento e actividades cotiás. (C. AV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)  

 

 

 VINCULACIÓN ENTRE OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E AS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PD 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PD 

1. Achegar, nas situacións de 

relación en que participa, a 

comunicación de sentimentos, 

emocións, vivencias, preferencias e 

intereses e puntos de vista. (C.B. 1, 

5, 6, 7, 8) 

2. Aplicar, na medida das súas 

posibilidades, estratexias de 

resolución pacífica de conflitos, 

escoitando os demais, evitando 

problemas de convivencia. (C.B. 1, 

5, 7, 8) 

3. Poñer en práctica, cunha 

autonomía crecente, hábitos 

vinculados á alimentación, a 

hixiene, o vestido, a actividade e o 

descanso. (C.B. 5, 8, 7) 

4. Establecer relacións adecuadas 

entre as sensacións básicas que 

percibe e os órganos que ofrecen 

esa información. (C.B. 1,3, 7, 8) 

5. Relacionarse cos demais, 

iniciándose na práctica de actitudes 

non discriminatorias e mostrando 

actitudes de respecto. (C.B. 5, 1, 6, 

7, 8) 

6.  Actuar con progresiva 

independencia en tarefas, xogos e 

interaccións da vida cotiá, 

orientándose tanto espacial coma 

temporalmente nelas. (C.B. 2, 8, 7) 

7. Coordinar habilidades 

psicomotoras cada vez máis 

precisas na manipulación de 

obxectos e na realización de trazos. 

(C.B. 3, 4, 5, 8) 

1. Identificar os sentidos, as súas 

funcións e órganos 

correspondentes sinalando 

relevancia para comunicármonos 

co que nos rodea. (C.E. 4, 12)  

2. Expresar as sensacións 

producidas pola manipulación de 

diferentes materiais, instrumentos e 

obxectos (C.E. 1, 4, 7, 8, 9)  

3. Recoñecer a diversidade e 

existencia de persoas con distintas 

características, rexeitando 

actitudes discriminatorias e 

respectando as normas básicas de 

convivencia. (C.E. 2, 5)  

4. Experimentar, a través dos 

diferentes sentidos, algúns dos 

elementos do arredor, descubrindo 

algunhas características que os 

diferencian (dureza, tamaño, cor, 

olor etc.). (C.E. 1, 4, 7, 8, 9)   

5. Desenvolver accións físicas de 

acordo coas posibilidades e 

limitacións do propio corpo. (C.E. 6, 

7, 8)   

6. Coñecer o seu esquema 

corporal, nomeando algunhas 

partes do corpo. (C. E. 4, 8, 12) 

7. Controlar las propias 

capacidades motrices (control 

dinámico xeral e segmentario, ton, 

postura) para mellorar a eficacia 

expresiva do corpo e dos 

desprazamentos (C.E. 6, 7)   

8. Realizar composicións 

gráficas mediante a coordinación 



 



 5.3.2. ÁREA: COÑECEMENTO DO MEDIO 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

1. Establecer relacións apropiadas entre os espazos, persoas, elementos 

naturais e obxectos cos que pode tomar contacto en distintas situacións 

tomando como referente paisaxes, costumes e vivencias propios da 

Comunidade Autónoma. (O. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  

2. Identificar os grupos sociais dos que forma parte, os seus 

compoñentes, funcións e normas, así como os hábitats relacionados con 

eles e as súas dependencias. (O. A. 5) 

3. Orientarse nos espazos próximos e no tempo utilizando 

correctamente as nocións básicas necesarias para isto. (O. A. 1, 3, 8, 9) 

4. Mostrar comportamentos que denoten iniciativa, autonomía e 

interese polos outros para mellorar os ámbitos en que se desenvolve. (O. 

A. 1, 2, 3) 

5. Participar na vida familiar e escolar responsabilizándose de tarefas 

sinxelas e mostrando actitudes de axuda, colaboración e respecto cara 

aos demais. (O. A. 4, 6) 

6. Observar, explorar e utilizar os obxectos cotiáns do arredor na 

Comunidade Autónoma de Galicia con actitudes de coidado, respecto e 

curiosidade. (O. A. 7) 

7. Coñecer as características e funcións das distintas formas de 

organización da sociedade galega e respectar as normas básicas de 

comportamento e convivencia social. (O. A. 4, 5, 6, 7) 

8. Coñecer e valorar manifestacións culturais propias da 

Comunidade, desenvolvendo actitudes de colaboración, participación e 

respecto. (O. A. 4, 5, 6, 7) 

9. Coñecer algunhas relacións entre o medio físico e social, 

identificando os cambios que neles se producen e os factores que inflúen 

nestes cambios. (O. A. 1, 2, 3, 9) 

10. Identificar as accións que contribúen á deterioración e 

conservación do medio  colaborando na medida das súas posibilidades. 

(O. A. 1, 2, 3, 9) 



11. Coñecer algúns animais e plantas da Comunidade e doutros 

lugares máis afastados, as súas características, formas de vida e hábitats 

naturais. (O. A. 1, 2, 3) 

12. Identificar e valorar as funcións que os animais e plantas 

desempeñan na vida do home desenvolvendo cara a eles actitudes de 

coidado e respecto. (O. A. 1, 2)  

13. Aplicar nocións lóxico-matemáticas sinxelas no aumento do 

coñecemento de obxectos, tarefas e situacións. (O. A. 8, 9) 

14. Comprender e expresar adecuadamente mensaxes sinxelas 

relacionadas cos contidos da área. (O. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 

Competencias específicas da programación e a súa relación coas 

competencias básicas 

 

Esta área relaciónase de maneira especial coas competencias: matemática, 

interacción co mundo físico, social e cidadá e cultural e artística. Porén, o 

carácter integrador deste elemento curricular permítenos identificar e concretar 

competencias específicas que se vinculan coa maioría das competencias 

básicas, como as seguintes: 

 

1. Formular preguntas precisas sobre servizos do seu medio social e 

cultural relacionadas coa determinación dalgunhas das súas funcións 

esenciais. (C.B. 2, 3, 5, 6, 7) 

2. Empregar adecuadamente o vocabulario básico relacionado co medio 

natural e social. (C.B. 1, 3, 5) 

3. Aplicar contidos lóxico-matemáticos a unha variedade cada vez maior de 

situacións, xogos e tarefas, determinando, na medida do posible, a súa 

utilidade. (C.B. 2, 3, 7, 8) 

4. Indicar os trazos básicos dos animais e plantas máis representativos da 

Comunidade Autónoma. (C.B. 1, 2, 3, 7, 8)  

5. Utilizar coordenadas espazo-temporais esenciais (duración, 

secuenciación temporal) para ordenar a súa acción. (C.B. 2, 7, 8) 

  



6. Mostrar unha comprensión básica das normas que rexen as relacións 

con adultos e iguais, axustando a súa conduta a estas e participando na 

elaboración dalgunhas delas. (C.B. 1, 5, 6) 

7.  Manifestar habilidades de diálogo e negociación apropiadas para a 

resolución pacífica de conflitos. (C.B. 1, 5, 8, 7) 

8. Interpretar mensaxes sinxelas procedentes das tecnoloxías da 

información e a comunicación. (C.B. 1, 2, 4, 5, 6) 

9. Participar activa e responsablemente en celebracións e datas de 

especial significación na Comunidade Autónoma de Galicia. (C.B. 2, 5, 6) 

10. Cooperar cos demais nos labores cotiáns, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. (C.B. 1, 5) 

11. Identificar algunhas figuras (círculo, triángulo, cadrado, rectángulo) 

sinalando situacións en que se presentan no ámbito escolar, doméstico, 

natural e cultural. (C.B. 2, 3, 6, 8) 

12. Recoñecer algunhas emocións vividas ante elementos representativos 

da identidade galega. (C.B. 1, 3, 5, 6, 8) 

 

 Selección e secuencia de contidos 

 

Bloque1. Medio físico: elementos, relacións e medida  

 

 Tipos de obxectos presentes no seu arredor: (1, 2, 3, 4)  

o Tipos: do colexio, da casa; obxectos naturais e elaborados; 

obxectos propios de cada estación; obxectos relacionados coa 

experimentación; obxectos lúdicos; obxectos relacionados cos 

hábitos; obxectos relacionados cos medios de comunicación e as 

tecnoloxías da información e a comunicación. 

o Materiais, funcións, normas de utilización e coidado. 

o Atributos e calidades: tamaño, forma, material, textura, cor, 

grosor, peso, sabor, son, plasticidade e dureza. 

o Funcións básicas. 

o Estados dos obxectos e substancias. 

o Dependencias e tarefas asociadas.  



 A paisaxe e o medio físico: 

o Características do cambio da paisaxe ao longo do ano. 

o As estacións. 

o Paisaxes do mundo. 

o  Elementos do relevo xeográfico. 

 Relacións que establecen os obxectos, coleccións:  

o Correspondencias 

o Clasificacións 

o Seriacións  

o Ordenacións 

 Criterios na agrupación de obxectos: utilidade, semellanzas e diferenzas; 

pertenza e non pertenza, equivalencia…  

 Medidas:   

o A medida de lonxitude: longo/curto; alto/ baixo. 

o A medida do tamaño: ancho/estreito; grande/ pequeno/ mediano. 

o A medida do peso: gordo/ delgado; lixeiro/ pesado. 

o Comparacións: máis… que / menos… que. 

o A medida do tempo: rápido/lento; á présa/amodo; antes/despois, 

mañá/tarde/noite, onte/hoxe/mañá, estacións do ano, días da 

semana, meses do ano. As horas. O reloxo. 

o A medida de capacidade: cheo/baleiro; bastante; suficiente; a 

metade; o dobre. 

o Cuantificadores básicos: todos/algúns, un/varios, case todos, 

ningún, algún; moitos/poucos, máis que / menos que / igual que, 

tantos como, metade, dobre. Bastante, suficiente. 

o Unidades de medida: naturais e arbitrarias. 

o Instrumentos de medida 

 O número:  

o Unidade: aspectos cardinais e ordinais do número. 

o A serie numérica: números do 0 ao 9. 

o Os primeiros ordinais: 1º a 9º. 

o A súa representación gráfica. 

 Táboas de dobre entrada.  



 Cálculo: adicción e subtracción. 

 Formas, orientación e representación no espazo: (1, 4) 

o Formas planas: o círculo, o cadrado, o triángulo, o rectángulo e o 

rombo. Combinacións de formas planas. 

o Corpos xeométricos: a esfera,  o óvalo, o cubo, a pirámide, o 

prisma, o cilindro. 

o Liñas: abertas, pechadas, curvas e rectas. 

o As posicións dos obxectos no espazo e en relación co propio 

corpo: arriba/abaixo; dentro/fóra; arredor; diante/detrás; ao lado de; a 

un lado / ao outro lado; centro; no medio; entre; xuntos/ separados; 

dereita, esquerda.  

 Observación, descubrimento e descrición do medio físico e os elementos 

que o compoñen. 

 Discriminación dalgúns dos elementos básicos do relevo xeográfico e 

algunhas paisaxes do mundo. 

 Identificación dos cambios na paisaxe ao longo do ano e a súa influencia 

en persoas, animais e plantas. 

 Exploración das propiedades básicas dos obxectos: forma, cor, 

tamaño, textura e grosor.  

 Recoñecemento das funcións e usos dos obxectos e materias 

presentes no medio. 

 Clasificación, agrupación e ordenación de obxectos e coleccións 

atendendo a un criterio dado. 

 Correspondencias entre obxectos da vida cotiá.  

 Identificación do criterio de pertenza e non pertenza a unha colección.  

 Construción da serie numérica mediante a adición da unidade. 

 Asociación dos 9 primeiros números cardinais e a súa representación 

gráfica, para contar elementos e obxectos cotiáns.  

 Comprensión e utilización do número 0.  

 Realización de agrupacións e conxuntos tendo como referentes os 

números do 1 ao 9.  

 Establecemento de ordenacións e seriacións de obxectos utilizando 

como referentes os 6 primeiros números ordinais e os referentes temporais.  



 Aplicación de cuantificadores  básicos en operacións e situacións 

vinculadas co xogo e a actividade cotiá.  

 Resolución de problemas con operacións sinxelas.  

 Elaboración de producións relacionadas coa grafía de números, 

realización de operacións básicas (sumas básicas e iniciación á resta) e 

representacións gráficas.  

 Estimación e comparación da medida a través da aplicación de 

diferentes unidades (tamaño, lonxitude, peso, capacidade e cantidade) 

naturais e arbitrarias. 

 Identificación de situacións en que é necesario medir. 

 Coñecemento dalgúns instrumentos de medida. 

 Discriminación de formas planas e corpos xeométricos en obxectos 

cotiáns.  

 Localización de obxectos e de si mesmo aplicando conceptos 

espaciais de referencia. (4) 

 Orientación en espazos cotiáns: situación e desprazamentos. 

 Estimación da duración e secuenciación temporal  dalgunhas rutinas e 

acontecementos que se producen no seu ámbito máis próximo. (1, 4) 

 Identificación dos principais referentes temporais propios do medio 

social e natural: días da semana, estacións e meses do ano. (4) 

 Discriminación das horas en punto en reloxos de esfera e outras 

representacións gráficas sinxelas. (4) 

 Manipulación con material específico de expresión lóxico-matemática 

(regretas, bloques lóxicos, ábacos, xogos didácticos…)  

 Combinación da expresión lóxico matemática con outras modalidades 

expresivas no desenvolvemento da autonomía. (1, 2, 3, 4)  

 Elaboración de obxectos artísticos e decorativos. (4)  

 Creación de obxectos a partir doutros de uso común ou de recuperación. 

(4) 

 Experimentación das propiedades físicas de obxectos e substancias 

(electricidade estática, mestura de substancias, efecto da temperatura na 

materia).  



 Uso adecuado e educativo de obxectos relativos aos medios de 

comunicación e ás tecnoloxías da información e a comunicación. (3) 

 Discriminación de usos adecuados ou inadecuados dos obxectos. (4) 

 Anticipación das consecuencias de determinadas accións sobre os 

obxectos: romper, arranxar, ventilar etc. (4) 

 Manipulación progresivamente axustada dos obxectos máis presentes na 

súa vida cotiá.  

 Utilización de xogos de mesa para desenvolver o razoamento, a 

reflexión e o divertimento en grupo. 

 Resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida cotiá como: 

localizar un dato numérico, facer unha repartición, realizar unha 

estimación... 

 Interese por explorar o medio físico e as calidades, características e usos 

dos obxectos que hai nel. (4) 

 Respecto polas normas de uso e manipulación de obxectos para a súa 

correcta conservación. (1, 2, 3, 4)  

 Atención e coidado no contacto con obxectos e aparatos para previr 

situacións de perigo. (3, 4) 

 Aceptación das limitacións de uso dos medios de comunicación por parte 

dos adultos. (3) 

 Gusto na elaboración de obxectos creativos. (4) 

 Desenvolvemento de actitudes relacionadas cun consumo responsable. (4) 

 Disposición a compartir materiais e xoguetes propios cos amigos e 

familiares. (4) 

 Curiosidade por achar usos persoais e orixinais nos obxectos habituais. (4) 

 Curiosidade pola experimentación con materiais, obxectos e substancias. 

(2, 3, 4) 

 Autorresponsabilización progresiva dos propios obxectos. (4) 

 Interese na práctica de habilidades de resolución de problemas básicos 

para resolver situacións cotiás. (1, 2, 3, 4) 

 Gozo a través de actividades relacionadas con explorar, contar, comparar 

e clasificar obxectos. (4) 



 Interese por aumentar o seu coñecemento dos obxectos do arredor a 

través da exploración e identificación das súas propiedades básicas. (4) 

 Valoración da funcionalidade dos números cardinais e ordinais en 

situacións da vida cotiá. (4) 

 Interese e curiosidade polos instrumentos de medida convencionais e 

non convencionais 

 

Bloque2. Achegamento á natureza  

 

- Elementos do medio natural: (4)  

o Seres vivos e materia inerte.  

 Características, comportamentos, funcións, relacións 

e cambios nos seres vivos. 

 Aproximación ao ciclo vital. 

o Os animais. 

 Tipos de hábitats.  

 Medio polo que se desprazan: terra, auga e aire. 

 Semellanzas e diferenzas físicas 

 Formas de alimentarse e resgardarse 

 Animais da granxa e da selva, mascotas. 

 Animais mamíferos e ovíparos 

 Animais herbívoros e carnívoros 

 Animais propios de paisaxes e climatoloxías. 

 Partes dos animais (cabeza, tronco, patas, pelo, 

escamas, plumas…) 

 Animais de Galicia:  vaca galega, porco, moluscos e 

crustáceos, polbo, lobo, xabaril, rodaballo, lagarto verde 

galego 

o As Plantas:  

 Árbores, arbustos, flores e froitos. 

 Tipos de árbores en función da folla (caduca ou 

perenne) 

 Tipos de froitos 



 A uva, o kiwi 

 Proceso de crecemento 

 Partes da planta  

 Cambios en función da estación. 

 A vendima. 

 Espazos verdes. Xardíns e parques. 

 Cabo Vilán 

 Serra do Xurés. 

o Elementos do medio natural: rochas,  ríos, nubes… 

o Ría de Vigo. 

o Encoro de Cecebre. 

o Fragas do Eume. 

o Fenómenos do medio natural: chuvia, vento, o día e a noite 

etc. 

o O universo. O sistema solar. O Sol e os planetas. O xiro dos 

planetas arredor do Sol. 

o A Terra e a Lúa. As viaxes espaciais. 

- Orixe dos alimentos: animal e vexetal. (4) 

- Relacións entre as persoas, os animais e as plantas: Necesidade e 

utilidade (compañía, alimentación, vestido, traballo, coidados). (4) 

- Normas no contacto cos animais e as plantas. (4) 

- Profesións relacionadas cos animais e as plantas. (4) 

- Coidados necesarios. (4) 

- Actividades en contacto coa natureza. 

- Repoboación, limpeza e recollida selectiva de residuos. 

- A bodega. 

- Gandaría en  Galicia: as vacas, o porco, as ovellas… 

 Diferenciación entre seres vivos e materia inerte. 

 Observación das propiedades básicas de animais e plantas. (vacas, 

cabras, ovellas, os viñedos, o castiñeiro, a nogueira…. (4) 

 Discriminación das características da forma de vida dalgúns animais. (4) 

 Identificación de semellanzas e diferenzas entre o home e os animais. (1, 

4) 



 Discriminación de tipos de animais en función de diversos criterios (trazos 

físicos, forma de alimentación e reprodución, hábitat característico…). (1, 4) 

 Establecemento de correspondencias entre algúns alimentos e bens e a 

súa orixe animal e vexetal. (4) 

 Discriminación dos trazos básicos e partes das árbores, as plantas e as 

flores.  

 Clasificación de árbores e froitos en función de diversos criterios (partes, 

tipo de folla, estación do ano…). (4) 

 Secuenciación dos pasos básicos no crecemento dunha planta. (4) 

 Percepción dos cambios que se producen en animais e plantas no curso 

do seu desenvolvemento e como consecuencia da súa adaptación ao 

medio. 

 Observación de espazos verdes propios do medio natural e da localidade 

urbana. (4) 

 Discriminación dos coidados básicos que necesitan os seres vivos. (4) 

 Identificación da función básica das profesións relacionadas. (4) 

 Escenificación de características dos animais máis representativos do seu 

arredor. (4) 

 Observación das propiedades básicas de animais e plantas 

representativos da Comunidade. (4) 

 Identificación de produtos gastronómicos de especial significado en 

Galicia. Queixo de tetilla, pementos de Padrón, as patacas da Limia, grelos, 

lacón, polbo, mexillóns, vieiras, santiaguiños... (4) 

 Percepción de determinadas modificacións que experimentan os seres 

vivos ao longo do ano. (1, 4) 

 Relación cos seres vivos segundo certas normas de saúde, coidado e 

hixiene. (4) 

 Observación dos fenómenos do medio natural e formulación de 

conxecturas sobre as súas causas e consecuencias. 

 Iniciación no coñecemento do universo: elementos que o compoñen e 

relacións  que se establecen entre eles. 

 Participación activa en actividades, xogos e deportes realizados no medio 

natural. (4) 



 Respecto e coidado cara aos elementos do medio natural. 

 Valoración da importancia para a vida humana dos seres vivos e a 

materia inerte. 

 Gusto polas relacións establecidas con animais. 

 Rexeitamento ante condutas incívicas relacionadas co coidado e a 

atención aos seres vivos. (4) 

 Interese por coñecer e respectar as normas de conduta no coidado de 

plantas e animais. (4) 

 Iniciación en actitudes relacionadas coa explotación responsable do 

medio ambiente. (4) 

 Gusto polas actividades que se desenvolven ao aire libre e na natureza. 

(4) 

 Valoración da súa importancia para a saúde e o benestar. (4) 

 Interese por desenvolver condutas beneficiosas para o medio ambiente: 

repoboación, limpeza, reciclaxe etc. 

 Coidado de espazos; os espazos verdes. (4) 

 Gozo a través da contemplación da natureza. (4) 

 Aproximación á valoración da achega dos seres vivos á súa vida cotiá. 

(4) 

Bloque 3. Cultura e vida en sociedade  

 

 Primeiros grupos sociais de pertenza. Normas que rexen a convivencia 

neles. 

 A familia: (1, 4)  

o Membros 

o Relacións de parentesco (Pais, irmáns, avós, tíos e 

curmáns). 

o Lugar que se ocupa na familia. A árbore xenealóxica. 

o Normas básicas de convivencia.  

o Funcións e ocupacións. 

o Costumes familiares.  

o Ornamentación 

o Tipos de familias: en función dos membros e da cultura.  



 A vivenda: (1, 2, 3, 4) 

o Tipos (piso, casa de aldea, de cidade).  

o Dependencias e funcións.  

o Características e enderezo da propia casa: rúa, número e piso. 

o Tarefas cotiás do fogar. As rutinas caseiras. 

 Construción típica de Galicia: o pazo. 

 A escola: (1, 2, 3, 4) 

o Dependencias, usos e funcións.  

o Características da propia clase: recunchos, materiais, utilidade, 

mobiliario. 

o Espazos do centro e dos seus arredores: patio, sala de 

psicomotricidade, aseos. 

o Membros: profesores titores, profesores especialistas, 

compañeiros, persoal non docente, pais.  

o Funcións e ocupacións de nenos e adultos.  

o As rutinas escolares.  

o A importancia de aprender. 

o Normas básicas de convivencia.  

 Principais tarefas, funcións e actividades que se desenvolven na familia 

e a escola: tarefas cotiás, actividades e xogos escolares e pequenas 

responsabilidades. (4)  

 Primeiros momentos temporais: tempo de lecer, de festa etc. (2, 4)  

 Trazos principais do arredor: propiedades; tipos de paisaxes, o tempo 

atmosférico, a intervención humana na paisaxe. (4) 

 Trazos principais da comunidade: (4) 

o A rúa, o barrio, a aldea, a cidade. 

o Formas de organización humana segundo a súa situación 

nos distintos tipos de paisaxes: rural e urbana. 

o Ocupacións e servizos: medios de transporte (o autobús), 

comercio, lecer, seguridade, sanidade e escola.  

o A actividade humana no medio: profesións e as súas 

funcións (profesores especialistas, director de orquestra, policía, 



bombeiro, garda, o óptico, o dentista, o xardineiro, o varredor, o 

médico, o dependente…) 

o Mobiliario urbano e seguridade viaria: beirarrúas, semáforos, 

pasos de cebra. 

o Lugares para divertirse e aprender: teatro, circo, zoo, 

biblioteca, polideportivo etc. 

o Deportes practicados no seu ámbito 

o Sinais de identidade cultural.  

o Costumes, tradicións populares e festas vinculadas tanto ao 

medio social coma natural. 

o Festas e tradicións en Galicia: 

 O Entroido de Laza, Xinzo de Limia, Verín, Viana, Cobres.. e os seus 

personaxes: “o peliqueiro”, “pantalla”, “cigarrón”, “boteiro”, “madamas e 

galáns”. 

 Festa do Corpus e as súas alfombras florais. 

 Festa do apóstolo en Santiago de Compostela 

 O magosto 

o Cambios no modo de vida e os costumes como 

consecuencia do paso do tempo. 

o Normas de convivencia. Pautas adecuadas de 

comportamento para resolver conflitos. (4) 

o A interculturalidade. 

 Consumo responsable e solidario. (4) 

 Os medios de comunicación interpersoal e medios de comunicación de 

masas. (3) 

 Tecnoloxías da información e comunicación como elementos do seu 

arredor. (3) 

 Iniciación á Historia. A Prehistoria. (4) 

 Castro de Baroña, castro de Santa Tegra… 

 Os dolmens. 

 Pobos do mundo: trazos físicos, vivenda, alimentación, indumentaria e 

costumes. (4) 

 Máquinas, aparatos e inventores. (3) 



 Recoñecemento dos primeiros grupos de pertenza e concienciación da 

súa necesidade. (4) 

 Identificación de comportamentos e actitudes adecuadas en relación ás 

normas que rexen os diversos grupos aos que se pertence. (1, 4) 

 Participación nalgunhas das normas elementais de convivencia dos 

grupos aos que pertence. (1, 4) 

 Discriminación da composición, relacións e principais funcións dos 

membros da familia e a escola. (4) 

 Establecemento de relacións de afecto, seguridade e confianza cos 

adultos cos que ten contacto (pais, coidadores, familiares, mestres). (1, 4) 

 Relación progresivamente máis rica cos seus iguais. (1, 4) 

 Aplicación de habilidades de autonomía na orientación nos espazos e 

percorridos habituais. (4) 

 Coñecemento e uso correcto das dependencias, espazos e materiais 

habituais. (4) 

 Anticipación e participación nalgunhas rutinas e tarefas cotiás, familiares e 

escolares. (1, 4) 

 Práctica responsable dalgunhas tarefas ou encargas sinxelas. (4) 

 Participación activa nos preparativos e as celebracións dos costumes e 

tradicións escolares e familiares (4) 

 Interpretación das principais relacións de parentesco e elaboración de 

gráficos acerca da familia (árbore xenealóxica). (4) 

 Discriminación dalgúns tipos de familia en función dos seus compoñentes 

e da tradición cultural. (4) 

 Identificación dalgunhas das características propias da paisaxe rural e a 

urbana. (4) 

 Percepción das modificacións que se producen na paisaxe, nos costumes 

e na vida das persoas co paso do tempo e das estacións. (4)  

 Clasificación de servizos, espazos e profesionais do seu arredor máis 

próximo en función de diversos criterios. (4) 

 Aproximación ás funcións que cumpren diversas persoas, organizacións 

e institucións do arredor evitando estereotipos sexistas. (4) 



 Correspondencias entre profesionais, funcións e ferramentas ou 

instrumentos que utilizan. (4) 

 Exercitación de condutas responsables relacionadas coa educación viaria 

e a utilización dos medios de transporte. (4) 

 Iniciación á Historia a través da vida cotiá do home prehistórico (vivenda, 

alimentación, indumentaria…). (2, 4) 

 Coñecemento dos Pobos do Mundo, fomentando o interese e o respecto 

cara a outras culturas diferentes á nosa. (2, 4) 

 Utilidade e funcionamento dalgúns aparatos e máquinas cotiáns 

inventados polo home. (3, 4) 

 Interpretación da mensaxe básica que transmiten os medios de 

comunicación e as tecnoloxías da información e a comunicación. (2, 3) 

 Participación en actividades relacionadas coas tradicións e as festas, e en 

actividades deportivas. (4) 

 Discriminación de obras artísticas pictóricas moi representativas do seu 

arredor. (4) 

 Exercitación do diálogo como vía básica na resolución de conflitos. (4) 

 Recoñecemento dalgúns sinais de identidade cultural do arredor 

mediante elementos socioculturais representativos da Comunidade 

Autónoma de Galicia (bandeira, himno, escudo, festas, gastronomía, 

costumes). (*) 

 Concienciación da necesidade de que existan grupos sociais de 

pertenza. (4) 

 Desenvolvemento de actitudes de afecto, gozo, iniciativa, axuda e 

dispoñibilidade nas súas relacións cos membros dos grupos aos que 

pertence. (4) 

 Interese por participar na vida familiar e escolar. (1, 4) 

 Esforzo por asumir pequenas responsabilidades e levalas a cabo con 

progresiva autonomía. (4) 

 Coidado e aprecio pola limpeza e a orde das dependencias dos espazos 

en que se desenvolve. (4) 

 Respecto e participación na elaboración das normas que rexen a 

convivencia nos grupos sociais aos que pertence(1, 4) 



 Participación na suxestión de alternativas para a resolución de situacións 

conflitivas, solicitando a axuda do adulto de forma axustada. (4) 

 Fomento dunha relación equilibrada e igualitaria entre nenos e nenas. 

(4)  

 Iniciación no respecto ante a diversidade de sexos, grupos étnicos e 

profesións. (4) 

 Curiosidade por coñecer costumes e tradicións familiares diferentes aos 

propios. (4) 

 Inicio na aceptación e respecto de diversas modalidades de familia. (4) 

 Iniciativa crecente nas súas actividades escolares e familiares. (4) 

 Interese no desenvolvemento de actitudes vinculadas ao consumo 

responsable. (4) 

 Valoración de todos os traballos desempeñados polas persoas que o 

rodean como necesarios para a vida en sociedade. (4) 

 Coidado dos espazos naturais e sociais en que desenvolve a súa 

actividade. (4) 

 Curiosidade polas manifestacións, sucesos e acontecementos do arredor. 

(4) 

 Interese por coñecer e participar nos costumes e tradicións do seu 

arredor e en actividades deportivas creando bo ambiente. (4) 

 Familiarización con actitudes propias da educación para a cidadanía. (4) 

 Curiosidade por coñecer as posibilidades dos medios de comunicación e 

das tecnoloxías da información e a comunicación. (3) 

 Observación activa dalgunhas manifestacións artísticas do seu medio. 

(4) 

 Asunción de actitudes necesarias para convivir pacificamente en 

sociedades plurais. (4) 

 Aprecio polos elementos representativos da identidade galega e 

respecto polos propios doutras comunidades. (4) 

 Actitude de gozo cara ás festas e celebracións típicas de Galicia. (4) 

 

 

Criterios de avaliación da programación didáctica 



 

1. Participar nas tarefas e actividades do ámbito familiar, escolar e doutros 

grupos sociais aos que pertence, respectando normas básicas de 

convivencia. (C. AV. 9)  

2. Expresar, de forma clara e coherente, algunhas características esenciais 

dos compoñentes dos grupos sociais aos que pertence. (C. AV. 9)  

3. Relacionar algúns grupos sociais e actividades profesionais significativas 

na Comunidade Autónoma atendendo as persoas que os constitúen, tarefas, 

ferramentas, e instrumentos que utilizan. (C. AV. 9, 10)  

4. Utilizar estratexias para a resolución de conflitos que xorden nas 

relacións cos outros (escoitar, respectar as opinións alleas, chegar a acordos, 

achegar opinións...). (C. AV. 9)  

5. Aplicar as normas de conduta, convivencia e seguridade viaria propias 

do medio social ao que pertence. (C. AV. 9)  

6. Adoptar comportamentos adecuados asociados á seguridade no 

manexo dalgúns obxectos de uso cotián. (C. AV. 1) 

7. Mostrar unha adecuada percepción espazo-temporal en que desenvolve 

a súa actividade. (C. AV. 5, 6)  

8. Describir as características e trazos básicos de animais e plantas de 

especial relevancia na Comunidade Autónoma de Galicia. (C. AV. 1, 7, 8)  

9. Clasificar animais en función de diversos criterios (trazos físicos, forma 

de alimentación, forma de reprodución, hábitat característico…). (C. AV. 1, 7)  

10. Distinguir as normas básicas para a conservación do medio natural 

(aforro de auga, reciclar lixo) describindo as accións diarias que o home leva 

a cabo no medio e que o benefician ou o prexudican. (C. AV. 7) 

11. Expresar, de forma clara e coherente, a repercusión do seu 

comportamento no medio respecto á súa conservación e coidado. (C. AV. 7)  

12. Utilizar adecuada e selectivamente os sentidos para extraer información 

significativa na observación e exploración da realidade. (C. AV. 1)  

13. Describir as características e elementos principais do medio natural 

próximo e da paisaxe. (C. AV. 7, 8)  

14. Recoñecer aqueles hábitos e bos costumes que lle axudarán a manter 

unha saúde adecuada. (C. AV. 1, 3)   



15. Mostrar curiosidade e interese polos cambios e fenómenos do medio 

natural, prestando especial interese a aqueles que son característicos de 

Galicia. (C. AV. 7, 8) 

16. Realizar con esforzo, orde e precisión adecuada ao momento evolutivo, 

xoguetes e aparatos para as súas actividades cotiás e descubrir quen 

inventou algún deles. (C. AV. 1, 2, 3, 6) 

17. Describir manifestacións do medio social e cultural, principalmente de 

Galicia (festas, tradicións) distinguíndoas doutras culturas diferentes á 

propia. (C. AV. 11)  

18. Identificar produtos gastronómicos de especial significado na 

Comunidade Autónoma de Galicia. (C.AV. 11) 

19. Recoñecer emocións sentidas en situacións de contacto con espazos 

da Comunidade. (C. AV. 7) 

20. Utilizar os  primeiros números ordinais e cardinais, exercitándose na 

súa grafía e en número e cantidade. (C. AV. 1, 2, 3) 

21. Determinar algunhas  propiedades dos obxectos e espazos cotiáns a 

través da estimación da medida (tamaño,  peso, capacidade e cantidade). 

(C. AV. 1, 2, 3) 

22. Discriminar  formas planas e corpos xeométricos en obxectos cotiáns. 

(C. AV. 1, 4) 

23. Estimar a duración e secuenciación temporal dalgunhas rutinas e 

acontecementos que se producen no seu arredor máis próximo. (C. AV. 6)  

 

 

 

VINCULACIÓN ENTRE OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E AS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PD 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PD 

1. Formular preguntas 

precisas sobre servizos do seu 

medio social e cultural 

relacionadas coa 

determinación dalgunhas das 

súas funcións esenciais. (C.B. 

2, 3, 5, 6, 7) 

2. Empregar 

adecuadamente o vocabulario 

básico relacionado co medio 

natural e social. (C.B. 1, 3, 5) 

3. Aplicar contidos lóxico-

matemáticos a unha variedade 

cada vez maior de situacións, 

xogos e tarefas, determinando, 

na medida do posible, a súa 

utilidade. (C.B. 2, 3, 7, 8) 

4. Indicar os trazos 

básicos dos animais e plantas 

máis representativos da 

Comunidade. (C.B. 1, 2, 3, 7, 

8)  

5. Utilizar coordenadas 

espazo-temporais esenciais 

(duración, secuenciación 

temporal) para ordenar a súa 

acción. (C.B. 2,.7,.8) 

6. Mostrar unha 

comprensión básica das 

normas que rexen as relacións 

con adultos e iguais, 

axustando a súa conduta a 

estas e participando na 

elaboración dalgunhas delas. 

(C.B. 1, 5, 6) 

1. Participar nas tarefas e 

actividades do ámbito familiar, 

escolar e doutros grupos sociais aos 

que pertence, respectando normas 

básicas de convivencia. (C.E. 6, 7, 

10) 

2. Expresar, de forma clara e 

coherente, algunhas características 

esenciais dos compoñentes dos 

grupos sociais aos que pertence. 

(C.E. 1, 2, 6) 

3. Relacionar algúns grupos 

sociais e actividades profesionais 

significativas na Comunidade 

Autónoma atendendo as persoas 

que os constitúen, tarefas, 

ferramentas, e instrumentos que 

utilizan. (C.E. 1, 2, 6) 

4. Utilizar estratexias para a 

resolución de conflitos que xorden 

nas relacións cos outros (escoitar, 

respectar as opinións alleas, chegar 

a acordos, achegar opinións...). (C.E. 

7) 

5. Aplicar as normas de conduta, 

convivencia e seguridade viaria 

propias do medio social ao que 

pertence. (C.E. 6) 

6. Adoptar comportamentos 

adecuados asociados á seguridade 

no manexo dalgúns obxectos de uso 

cotián. (C.E. 1, 6) 

7. Mostrar unha adecuada 

percepción espazo-temporal en que 

desenvolve a súa actividade. (C.E. 5, 

9) 



 

5.3.3. ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

 Obxectivos da programación didáctica 

 

1. Producir mensaxes orais axustadas á situación e interlocutores 

empregando de forma apropiada a linguaxe corporal e recoñecendo o seu 

valor para aumentar a expresividade e enriquecer os intercambios 

comunicativos. (O. A. 1, 2, 4, 6) 

2. Valorar a importancia da linguaxe oral para expresar os propios 

sentimentos, ideas e necesidades. (O. A. 1, 4, 6) 

3. Comprender as mensaxes orais que lle envían os demais, 

mostrando interese e respecto cara á lingua empregada polo interlocutor 

e diferenciando progresivamente os diversos usos sociais da linguaxe 

oral. (O. A. 1, 4, 5, 6) 

4. Comprender e utilizar símbolos sinxelos, valorando a linguaxe 

escrita como un medio de grande utilidade para a comunicación, a 

información e para o lecer con especial incidencia na cultura  galega. (O. 

A. 3, 7, 8) 

5. Crear imaxes e producións plásticas cada vez máis elaboradas 

cunha adecuada coordinación e precisión motriz. (O. A.  1, 10, 11) 

6. Descubrir e experimentar as distintas posibilidades sonoras que 

ofrece a propia voz e algúns instrumentos e utilizalas como medio de 

expresión. (O. A. 1, 3, 11) 

7. Coñecer manifestacións culturais propias da Comunidade e 

reproducir algunhas delas. (O. A. 1, 4, 11) 

8. Profundar nos recursos básicos para a expresión corporal (xesto, 

ton, voz, actitude corporal…) utilizándoos de forma axustada ao contexto 

interpretativo. (O. A.  1, 2) 

9. Mostrar actitudes positivas cara ao uso de distintas formas de 

expresión e comunicación e respectar as súas normas básicas. (O. A. 1, 

2, 12) 



10. Participar activamente nas situacións desenvolvidas na aula 

vinculadas á lectura. (O. A. 3, 7, 8, 9) 

11. Valorar as producións artísticas propias, as dos compañeiros e as 

do arredor, en especial aquelas que posúen significado e 

representatividade na cultura da Comunidade Autónoma de Galicia, 

mostrando actitudes de interese e respecto. (O. A. 2, 4, 8, 9) 

12. Desenvolver gradualmente valores estéticos a partir das 

posibilidades xeradas pola toma de contacto con obxectos de 

coñecemento apropiados expresados en  diferentes linguaxes. (O. A. 1, 2, 

3, 6, 7, 8, 10, 13) 

13. Comprender e expresar mensaxes sinxelas relacionando e 

integrando as posibilidades comunicativas das distintas dimensións 

lingüísticas da área. (O. A. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13) 

14. Crear producións utilizando as posibilidades que lle ofrecen as 

TIC. (O. A. 10, 11, 13) 

15. Utilizar gradualmente, de acordo cunha finalidade establecida, 

soportes, aparatos e producións propias das TIC. (O. A. 13) 

16. Interesarse pola comprensión e produción básica de mensaxes en 

lingua estranxeira. (O. A. 6) 

17. Desenvolver habilidades e estratexias comunicativas tanto na 

lingua castelá e a lingua galega coma nunha lingua estranxeira. (O. A. 1, 

4, 6, 7, 8) 

 

  

 Competencias específicas da programación didáctica e a súa relación 

coas competencias básicas 

 

Esta área relaciónase de maneira especial coas competencias: lingüística, 

tratamento da información e competencia dixital e cultural e artística. Con todo, 

podemos identificar competencias específicas que se vinculan coa maioría das 

competencias básicas, como as seguintes: 



1. Expresar oralmente, por medio de oracións sinxelas, mensaxes 

en que se respectan as normas básicas que rexen os intercambios 

lingüísticos. (C.B. 1, 3, 4, 6, 7) 

2. Interpretar o significado de símbolos vinculados a palabras e a 

textos escritos. (C.B. 1, 3, 4, 6, 7) 

3. Conformar relatos sinxelos, a partir da escoita activa de textos 

lidos por un adulto e relacionados coa literatura e costumes propios de 

Galicia. (C.B. 1, 3, 4, 6, 7) 

4. Explicar o sentido e contido dalgúns contos, refráns, poemas, 

adiviñas entre os que se atopen algúns de especial significación na 

cultura e tradicións da Comunidade Autónoma. (C.B. 1, 3, 6, 7, 8) 

5. Elaborar traballos manuais, experimentando con diferentes tipos 

de materiais, e obxectos, combinando, de forma creativa e estética, 

cores, texturas e formas. (C.B. 6, 7) 

6. Participar na escoita, audición e interpretación de cancións 

infantís, de maneira destacada naquelas vinculadas ao patrimonio 

musical da Comunidade Autónoma de Galicia, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración cos demais. (C.B. 5, 6, 7) 

7. Determinar os recursos expresivos do corpo (movementos, sons, 

xestos) apropiados para resolver situacións comunicativas habituais, 

(C.B. 3, 5, 6, 8) 

8. Coordinar movementos segmentarios e globais mostrando unha 

asimilación das nocións espaciais de situación e dirección e un maior 

control nos desprazamentos e movementos. (C.B. 2, 3, 5, 6, 7, 8) 

9. Manipular adecuadamente soportes sinxelos e producións propias 

dos medios de comunicación e das tecnoloxías da información e a 

comunicación. (C.B. 4, 5, 8) 

10. Comunicar aspectos de si mesmo e dos demais a través da 

ampliación progresiva de modalidades comunicativas e representativas. 

(C.B. 1, 6, 7, 8) 

 

Selección e secuencia de contidos  

 

Bloque 1. Linguaxe verbal  



 

Escoitar, falar e conversar 

 

 Necesidades e situacións de expresión e comunicación oral máis 

habituais: (1) 

o Respiración e prearticulación 

o Entoación adecuada, ton de voz apropiado, ritmo, pronuncia clara 

e discriminación auditiva. 

o Vocabulario relacionado con cada situación (co propio corpo, o 

colexio, a casa, os hábitos, as estacións, o medio natural e social). 

o Normas básicas que rexen os intercambios lingüísticos 

o Necesidades: expresión e descrición de necesidades, emocións e 

intencións. Desexos e sensacións. Suxestións, achegas e desacordos. 

Gustos e preferencias. Alternativas para a solución pacífica de conflitos. 

Respostas afirmativas e negativas. 

o Nocións estruturais: xénero e número, adverbio de negación, 

nomes propios, derivación de palabras, conxuncións, pretérito perfecto, 

perífrases de futuro (vou + inf.), diminutivos e aumentativos, adxectivos 

cualificativos, pronomes posesivos; oracións coordinadas, subordinadas, 

afirmativas, interrogativas, exclamativas, estruturación gramatical 

correcta. 

o Formas orais socialmente establecidas: saúdos, presentacións, 

despedidas, peticións, expresións de axuda e agradecementos.  

o Os sons: do colexio, da casa, dos animais, da natureza, dos 

medios de transporte, dos medios de comunicación.  

 Situacións comunicativas (1, 4)  

o Vinculadas á súa vida habitual: diálogos, conversas, situacións de 

xogo, rutinas. 

o Mensaxes, textos e relatos orais producidos por medios 

audiovisuais. (3) 

o Normas que rexen os intercambios lingüísticos 

Lingua estranxeira (1, 4) 



 Situacións comunicativas sinxelas en lingua estranxeira. 

 Lingua estranxeira como medio de comunicación oral. 

 Mensaxes, preguntas e ordes sinxelas. 

 Entoación e pronuncia correctas. 

 Vocabulario básico. 

 Normas socialmente establecidas para iniciar, manter e rematar unha 

conversa. 

 Expresión de mensaxes referidas a necesidades,  emocións e 

informacións a través da combinación da linguaxe corporal, oral e plástica. 

(1) 

 Uso da linguaxe oral para relatar feitos, explorar coñecementos, 

comunicar ideas, regular a conduta propia e a dos demais. (1, 4) 

 Enumeración dos elementos principais (obxectivos e subxectivos) que 

transmiten as imaxes fixas ou en movemento. (1, 3) 

 Práctica de exercicios de respiración, prearticulación e sopro que faciliten 

o perfeccionamento (entoación, ritmo e articulación) da expresión oral. (1) 

 Interpretación das intencións comunicativas daquelas mensaxes que 

recibe de adultos e iguais.  

 Familiarización con diversas intencións comunicativas que dependen das 

diversas situacións da vida cotiá. (1) 

 Descrición dalgunhas das propiedades básicas dos obxectos, persoas e 

situacións cos que ten contacto habitual. (1)  

 Utilización de oracións sinxelas (afirmativas, negativas, interrogativas, 

admirativas, exclamativas, coordinadas e subordinadas); e das variacións 

que fan referencia a xénero, número, tempo, persoa. (1)  

 Explicación dos propios intereses, gustos, ideas e preferencias de forma 

clara e organizada. (1, 4)  

 Escenificación de situacións e intercambios lingüísticos vinculados á súa 

vida cotiá así como aos contos e a outras manifestacións literarias. (1) 

 Axuste do seu discurso e conduta comunicativa ás normas  básicas que 

rexen os intercambios lingüísticos (escoitar activamente, gardar silencio, 

responder, preguntar, interesarse polas suxestións de outros) e 

participación en conversas colectivas dirixidas polo profesor. (1, 4) 



 Reprodución e incorporación ao seu discurso de vocabulario básico e 

significativo vinculado a si mesmo, aos demais e ao ámbito no cal realiza 

habitualmente a súa actividade. (1)  

 Achega de ideas e suxestións na participación en conversas colectivas e 

diálogos. (1)  

 Emisión de sinais extralingüísticos (entoación, xesticulación, expresións 

faciais) que faciliten e apoien a comprensión e expresión oral. (1)  

 Expresión e ampliación progresiva de formas orais socialmente 

establecidas para saudar, despedirse, dar as grazas, pedir por favor, pedir 

axuda, expresar agradecemento e formular peticións. (1)  

 Lingua estranxeira: (1) 

o Exercitación de habilidades de produción e comprensión de 

mensaxes simples en lingua estranxeira. (1) 

o Realización de rutinas e situacións habituais de comunicación oral 

en lingua estranxeira. (1) 

o Comprensión de textos orais sinxelos en lingua estranxeira en 

situacións cotiás da aula. 

o Expresión oral cunha progresiva mellora da entoación e 

pronuncia. 

o Identificación e uso do vocabulario básico. 

o Comprensión de preguntas e ordes sinxelas. 

 Interese progresivo por participar en situacións comunicativas orais: 

diálogos, narracións, explicacións, regras de xogo. (1, 4)  

 Esforzo por expresarse correctamente. (1) 

 Iniciativa crecente na suxestión de achegas nas situacións 

comunicativas en que participa. (1, 4) 

 Interese pola mellora e enriquecemento das propias producións 

lingüísticas. (1, 4) 

 Actitude de escoita e atención en relación ás intervencións dos outros 

nas situacións comunicativas en que participa. (1, 4) 

 Curiosidade  por  coñecer e ir asimilando progresivamente as achegas, 

ideas e explicacións que recibe dos outros (adultos e nenos). (1, 4) 



 Gozo a través da elaboración de respostas creativas en narracións, 

descricións e dramatizacións. (2, 4) 

 Valoración da linguaxe como medio de comunicación cos demais e de 

planificación da propia conduta. (1, 2, 4) 

 Actitude positiva cara á lingua estranxeira.(1, 2, 4) 

 Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira. (1, 2, 4) 

 

Aproximación á lingua escrita: 

 

 Relacións entre linguaxe oral e escrita. (1, 4) 

 Textos, manifestacións e soportes propios da lingua escrita. (2)  

 Normas na manipulación e na utilización.  (2, 4)  

 As imaxes, os signos e símbolos como medio de comunicación, 

información e gozo. (2, 3) 

o Imaxes fixas: contos, ilustracións, fotos, láminas, carteis, imaxes 

da prensa (revistas e periódicos). 

o Imaxes móbiles: cine, televisión, publicidade, programas 

informáticos, imaxes de internet. 

 Grafomotricidade: (2) 

o Trazos verticais, horizontais, circulares, oblicuos, aspas e cruces, 

espirais, festóns (ascendentes e descendentes). Bucles ascendentes e 

descendentes, ondas, ameas. Enlaces e combinacións. 

o Direccionalidade, linearidade, orientación esquerda-dereita, 

distribución e posición ao escribir. 

 O código escrito: Letras, sílabas, palabras e oracións sinxelas. A 

acentuación. 

 Lectura en voz alta con pronuncia, ritmo e entoación adecuados. 

 Ordenación de secuencias imaxes en fotografías, historietas gráficas en 

soporte magnético etc. (2, 3)  

 Diferenciación entre formas escritas e outras formas de representación 

gráfica. (2, 3) 

 Identificación nalgúns soportes do contido escrito e do contido icónico: 

debuxos, sinais, pictogramas. (2, 3) 



 Asociación de imaxes e símbolos (de carteis, gravados e fotografías) a 

palabras e textos escritos. (2, 3) 

 Identificación de letras e palabras escritas moi significativas e usuais. (2) 

 Percepción de semellanzas e diferenzas entre palabras significativas. 

 Interpretación do significado de símbolos relacionados co medio social e 

natural e vinculados ás palabras. (2, 3) 

 Lectura de imaxes móbiles relacionadas cos medios de comunicación e 

as TIC. (2, 3) 

 Elaboración de imaxes e símbolos para transmitir mensaxes sinxelas. (2, 

3) 

 Aplicación dalgúns coñecementos convencionais relacionados coa lingua 

escrita (posición do libro, paso das follas, función das ilustracións, postura, 

prensión do lapis). (2) 

 Exercitación de habilidades escritas básicas relacionadas coa 

grafomotricidade relativas a trazos progresivamente máis complexos. (2) 

 Combinación de trazos coñecidos. (2) 

 Aproximación á escritura de letras, palabras e oracións sinxelas con 

intención comunicativa. 

 Lectura global de frases e palabras moi significativas, comprendendo o 

lido. (2) 

 Uso da escritura en situacións cotiás, con fins reais. 

 Desenvolvemento de actitudes creativas na elaboración e lectura de 

imaxes e símbolos. (2, 3, 4) 

 Gusto e gozo no contacto co material e as técnicas da expresión escrita. 

(2) 

 Familiarización coas técnicas de grafomotricidade básica. (2) 

 Gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos e 

lexibles. (4) 

 Curiosidade polo contacto coa lingua escrita como medio de 

comunicación e gozo. (2) 

 Gozo a través da creación de oracións e relatos. (2) 

 



Aproximación á literatura:  

 Xéneros literarios: poesía (infantil e de tradición oral, o pareado), 

narración (conto e fábula), descrición e diálogo. (2, 4) 

 Textos de tradición cultural: contos, anécdotas, lendas, poemas, 

cancións, adiviñas, trabalinguas, coplas,  romanzas e xogos de palabras. (2, 

4) 

 Xogos lingüísticos. (1, 2) 

 Contos e historias inventadas. (2, 4) 

 Historias, lendas e costumes tradicionais en Galicia. 

 Imaxes fixas e en movemento: láminas, cómics, ilustracións, fotos, 

imaxes televisivas e informáticas. (2, 4)  

 Biblioteca de aula. (2) 

 Poesías e cancións en lingua estranxeira. 

 Narración de feitos, incidentes e acontecementos imaxinados ou da vida 

cotiá. Comunicación de ideas, sentimentos, emocións e necesidades nesas 

narracións. (1, 2) 

 Creación conxunta de contos e relatos. (2, 3, 4) 

 Escoita activa e comprensión de textos literarios tradicionais e 

contemporáneos e outras mensaxes lidas por un adulto. (2) 

 Reprodución e comprensión da idea básica que transmiten algúns textos 

de tradición cultural (contos, poemas, cancións de roda, adiviñas, 

trabalinguas e xogos de palabras) individual e colectivamente. (1, 2)  

 Participación creativa en xogos lingüísticos. 

 Dramatización de contos e historias, reais ou inventados. (2) 

 Coñecemento e uso dos recursos extralingüísticos para apoiar as 

dramatizacións, narracións de contos, o discurso etc. (2) 

 Mantemento da escoita activa e a atención na lectura e narración de 

textos por parte do adulto. (1, 2) 

 Manexo e coidado do material relacionado coa literatura infantil (contos, 

poesías de tradición oral, cómics…). (2, 4)  

 Participación na organización, coidado e utilización da biblioteca de aula. 

(2, 4) 



 Participación creativa en xogos lingüísticos: palabras encadeadas, 

adiviñas, trabalinguas, onomatopeas… 

 Uso adecuado da biblioteca de aula e de centro. (2) 

 Familiarización con diversos textos de tradición cultural: contos, 

cancións, poemas, romanzas, adiviñas, da súa propia tradición cultural e 

doutras. (1, 2, 4)  

 Gusto por atender as narracións de contos e outras manifestacións de 

literatura infantil. (1, 2) 

 Curiosidade pola lectura e secuenciación de imaxes. (2) 

 Actitude de escoita activa na narración de contos que o adulto le. (1, 2, 4) 

 Gozo polas sensacións que o ritmo, a rima e a beleza das palabras 

producen. (2) 

 Participación activa na recreación de textos de tradición cultural. (1, 2, 4) 

 Familiarización cos valores positivos que transmiten os contos e outras 

manifestacións da literatura infantil. (4) 

 Coidado e conservación dos libros. (4) 

 Valoración da biblioteca como medio de gozo e entretemento. (4) 

 Gusto por reproducir cancións, poesías etc., en lingua castelá, galega e 

nunha lingua estranxeira. (4) 

 

Bloque 2. Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 

 

 Expresión plástica como medio de comunicación e representación. (1, 4) 

 Técnicas sinxelas de expresión plástica: (2, 4) 

o De pintura: debuxo, coloreado (con rotuladores grosos e finos, 

con témperas), estampaxe, esgrafiado. 

o De colaxe e papel: resgado, picado, pegado, cosido, recortado, 

colaxe e mosaico. 

o De modelaxe: en volume e en plano (plastilina e papel maché) 

o De traballos manuais: maquillaxe, construción, papiroflexia, 

encaixado de pezas, composicións con figuras planas.  

 Materiais e útiles para a expresión plástica: (2, 4) 



o Funxibles: ceras, témperas, pintura de dedos, plastilina, arxila, 

papel, papel maché, rotuladores grosos e finos, pegamento, fariña. 

o Non funxibles: punzón, tesoira, útiles de modelaxe, material de 

cosido, patróns. 

o De reciclaxe: caixas, envases, papel de periódicos e revistas, las, 

teas, sementes, alimentos, materiais do medio natural. 

 Producións plásticas: composicións, murais colectivos, móbiles, 

ilustracións, obxectos de decoración para a aula, carteis con nomes propios, 

adornos do Nadal, maquetas, monicreques, disfraces, obxectos do medio 

social (elementos dun restaurante) e do medio natural (a granxa), mosaicos, 

postais. (1, 2, 3, 4) 

 Elementos básicos da expresión gráfica e plástica (2, 3, 4) 

o Liña, forma, textura, espazo. 

o Cores: verde, azul, amarelo, laranxa, vermello, morado. 

o Gamas de cores: gamas do verde, do laranxa, do morado. 

o Propiedades básicas dos obxectos.  

o A figura humana.  

 Representacións artísticas de especial significación no seu círculo 

cultural e outros próximos: fotografías, debuxos, pinturas, esculturas, 

ilustracións. (3, 4) 

 A arte: pintura, escultura, arquitectura. (3, 4) 

 A catedral de Santiago. (3, 4) 

 A Torre de Hércules. 

 A ponte de Rande. 

 Ponte do milenio (Ourense) 

 Artistas representativos de Galicia: Gregorio Fernández, Luis Seoane, 

Jaime Quesada, Laxeiro, Urbano Lugrís, Antonio Murado, Álvaro Cunqueiro 

(3,4) 

 Ámbitos de exposición: o Museo. 

 O Museo de Belas Artes da Coruña, Museo do pobo galego (Santiago), 

Museo de arte contemporánea de Vigo. 

 Símbolos galegos. (4) 



 Normas básicas na utilización, coidado e clasificado de técnicas e 

materiais de expresión plástica. (4) 

 Os sons: (1, 2, 3, 4)  

o Ruído, silencio, sons musicais. 

o Sons do medio: ambulancias, trens, coches, timbres, animais etc. 

o  Instrumentos musicais: naturais, propios das tradicións; de 

pequena percusión, de artesanía infantil. 

o Instrumentos musicais de Galicia: a gaita, o bombo, pandeiro, 

pandeireta, zanfona… 

o A voz humana e o canto. 

o Posibilidades sonoras de obxectos cotiáns. 

o Música de diferentes estilos (para bailar, para durmir...). 

o Tipos de sons: de obxectos habituais, dos seres vivos, de 

instrumentos musicais. 

o Propiedades dos sons musicais: intensidade (sons fortes-débiles) 

duración (sons longos-curtos); altura (sons graves – agudos) e o 

timbre. 

 As propiedades sonoras do corpo. Instrumentos naturais: (2) 

o Sons e ruídos producidos pola boca. 

o Sons e ruídos producidos polo seu propio corpo (internos e 

externos).  

o Ecos rítmicos corporais. 

 Son e movemento 

 O ritmo: (1, 2, 3, 4)  

o Tempo e acento. 

o A velocidade: ritmos rápidos e lentos. 

 Cancións da súa rexión e do mundo: infantís, panxoliñas e danzas 

populares e libres, cancións asociadas ás rutinas da actividade cotián (de 

presentación). (2, 3, 4) 

 Xogos musicais e danzas. (1, 3, 4) 

 Estilos musicais: música clásica, popular, intercultural, infantil, de baile e 

autores representativos. (2, 3, 4)  



 Normas básicas na utilización, coidado e clasificado de técnicas e 

materiais de expresión musical. (4) 

 Interpretación e creación musical. Música coral e instrumental. (4) 

 Posibilidades expresivas asociadas ao propio corpo: movementos, 

xestos e expresións faciais. (1, 4) 

 Articulacións básicas do propio corpo.  

 Expresión corporal en combinación con outras modalidades expresivas. 

(1, 2, 3, 4) 

o Expresión corporal e oral (a dramatización) 

o Expresión corporal e musical (son e movemento). 

o Expresión corporal e educación emocional (linguaxe corporal 

emocional) 

o Expresión corporal e expresión lóxico-matemática (nocións 

espaciais e temporais) 

 Elementos básicos da expresión corporal: (1, 4) 

o Movemento (xiros, rotacións, saltos, desprazamentos, 

escorregadas) e repouso.  

o Habilidades  de coordinación oculomanual e de manipulación de 

obxectos: o balón 

o Respiración.  

o Relaxación.  

o Xestos 

 Nocións básicas de direccionalidade co propio corpo. 

 Técnicas da expresión corporal: mimo, imitación, escenificación, 

representación e dramatización; xogos de movemento e circuítos, bailes e 

danzas. (1, 2, 3, 4) 

 O folclore popular galego: a muiñeira. (4) 

 Calidades sensoriais dos obxectos: cor, textura, son...  

 Sentimentos básicos e a súa expresión (alegría, tristeza, anoxo, 

sorpresa, medo). (4) 

 Nocións espaciais básicas (amodo- á présa).  

 Tipos de movementos e desprazamentos polo espazo (fortes-frouxos).  

 Capacidades vinculadas:  



o O equilibrio (estático e dinámico) 

o A lateralidade 

 Representación de obxectos, elementos sinxelos e persoas presentes no 

seu mundo, ou fantásticos a través da expresión plástica. (1, 2, 3, 4). 

 Configuración de creacións que representen a figura humana a través de 

diversas técnicas plásticas. (2, 3, 4) 

 Elaboración de producións plásticas a través de diferentes materiais 

(papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, barro, rasquetas, cepillos, 

esponxas, pantalla de ordenador, mesa de area, retroproxector, encerado 

dixital, fotografías....) e técnicas (debuxo, pintura, colaxe, amasado, 

modelaxe, escultura e a combinación de dúas ou máis técnicas) expresando 

con elas feitos, vivencias e desexos. (1, 2, 3, 4) 

 Manipulación cos materiais básicos da expresión plástica. 

 Exploración sensorial dos elementos presentes no contexto integrando 

actividades de tocar, ulir, oír e ver. 

 Identificación das calidades  básicas dos obxectos e materiais: cor, forma, 

textura, olor. (4) 

 Utilización de útiles (pinceis, rotuladores, punzóns, instrumentos musicais 

naturais e de percusión) que esixan progresivamente maior precisión de 

movementos. (2, 4) 

 Exercitación de habilidades psicomotrices xerais e segmentarias no 

contacto con técnicas e materiais. (2) 

 Control do trazo e a presión no traballo con diversos materiais. (2) 

 Identificación das propiedades básicas de manifestacións artísticas 

plásticas de especial significación. (4) 

 Lectura, progresivamente crítica, de diferentes tipos de imaxes presentes 

no seu ámbito. (2, 3, 4) 

 Elaboración da grafía do nome propio na creación de producións plásticas 

(carteis, postais, modelaxes). (2) 

 Correspondencias entre producións e materiais e técnicas que se han de 

empregar. (4) 

 Elaboración a través da experimentación de diversas cores e das súas 

gamas. 



 Descubrimento das posibilidades creativas e plásticas da luz, das 

sombras e da cor, empregando recursos como a luz natural, lanternas, 

lámpadas, proxector... 

  Utilización e conservación do material propio da expresión plástica en 

base a unhas normas coñecidas e respectadas. (1, 4) 

 Aplicación de respostas creativas na realización de elaboracións 

plásticas. (4) 

 Familiarización con autores e artistas representativos do seu ámbito 

sociocultural e interpretación da idea principal na observación guiada 

dalgunhas obras plásticas. (4) 

 Aproximación á arte a través dos Museos e o uso das TIC. (3, 4) 

 Localización e identificación de sons propios do medio natural e social. (1, 

3, 4) 

 Uso dos sons achados para creacións musicais. (4) 

 Imitación de son do seu medio habitual: de persoas, animais, obxectos, 

máquinas, elementos do medio natural. (4)  

 Exercitación de prácticas de relaxación, respiración, articulación e 

entoación. (1, 2, 4) 

 Identificación dalgunhas das propiedades dos sons: altura, duración, timbre e 

intensidade.   

 Exploración das posibilidades sonoras do propio corpo, con obxectos 

cotiáns e con instrumentos musicais. (1,4) 

 Recreación de secuencias rítmicas básicas e ecos rítmicos sinxelos.  

 Exercitación de movementos que marquen o pulso dunha canción, 

secuencia rítmica ou rima.  

 Recoñecemento e interpretación dos principais tipos de instrumentos 

musicais. (4) 

 Discriminación do timbre, entoación e duración dos sons producidos por 

diferentes instrumentos naturais e musicais.  

 Interpretación dun repertorio elemental de cancións sinxelas. (1, 4) 

 Participación en pequenas coreografías e en xogos musicais. (1, 4) 

 Interpretación de danzas e bailes galegos. (1, 4)  

 Recoñecemento de melodías sinxelas. (1, 2, 3)  



 Identificación e comunicación dalgúns sentimentos e emocións que transmite 

a música. (1,4) 

 Audición de pezas pertencentes a distintos estilos musicais: de baile, clásica, 

de tradición cultural, infantís, de roda… (4) 

 Secuenciación das partes básicas dunha audición. 

 Elaboración de instrumentos musicais de artesanía infantil. (4) 

 Manipulación dos materiais básicos da expresión musical. 

 Aplicación de respostas creativas na realización de elaboracións 

musicais. (4) 

 Familiarización con autores e artistas moi representativos cuxa obra 

sexa apreciada de forma especial na Comunidade Autónoma .(4) 

 Recoñecemento de obras significativas da tradición musical e o folclore de 

Galicia. (4) 

 Identificación de instrumentos propios do folclore de Galicia: a gaita, o 

bombo, pandeiro, pandeireta, zanfona… (4) 

 Expresión de sentimentos, emocións e vivencias a través da canción.  

 Representación de obxectos, elementos sinxelos e persoas presentes no 

seu mundo, ou fantásticos a través da expresión musical. (1, 2, 3, 4) 

 Elaboración de producións musicais a través de diferentes materiais e 

técnicas;  expresando con elas feitos, vivencias e desexos. (1, 2, 3, 4) 

 Descubrimento e exploración dos recursos corporais para a expresión. 

 Exercitación das posibilidades expresivas básicas do propio corpo: 

movementos, sons, xestos, expresións faciais, con intención comunicativa. 

(1, 4)  

 Expresión corporal dos sentimentos básicos. (4) 

 Interpretación dos sentimentos e emocións que recibe dos demais. (1, 4) 

 Asimilación de nocións de orientación espacial, situación e dirección:  

o cara a diante / cara a atrás 

o a un lado / a outro lado 

o arriba / abaixo 

o a un lado / a outro lado 

o cara a dentro / cara a fóra 

o primeiro / último 



o enriba / no medio 

o dereita / esquerda 

o arredor  

o centro 

o amodo – á présa  

 Control progresivo da velocidade en desprazamentos e movementos. (4) 

 Práctica dunha gama progresivamente máis ampla de movementos 

(globais e segmentarios) e de desprazamentos (escorregadas, xiros, 

saltos…). (4) 

 Manipulación sensorial de persoas, obxectos e materiais a través da man 

dominante e non dominante.  

 Imitación de personaxes a partir de diversas fontes (contos, cancións, 

situacións da vida cotiá). (2, 4) 

 Representación de historias, feitos ou situacións, reais ou inventadas en 

xogos simbólicos. 

 Combinación de modalidades expresivas na representación de aspectos 

de si mesmo, os demais e os seus arredores. (1, 2, 3, 4)  

 Participación en xogos corporais, circuítos, bailes e danzas. (4) 

 Reprodución corporal de secuencias rítmicas básicas.  

 Adaptación da postura ás esixencias da situación (empuxe, tracción…).  

 Interpretación de danzas e bailes galegos. (1, 4)  

 Exercitación de habilidades de equilibrio dinámico en diversos aparatos e 

con diversas alturas. 

 Coordinación de movementos xerais e segmentarios nas actividades 

propostas. (4) 

 Práctica de exercicios de respiración e tensión –distensión voluntaria de 

diferentes partes do corpo.  

 Respecto polas normas no uso dos materiais. (4) 

 Curiosidade por utilizar unha gama cada vez máis ampla de técnicas e 

materiais de expresión plástica. (4) 

 Gozo a través da elaboración de producións plásticas propias e 

creativas. (4) 

 Valoración das producións elaboradas polos seus compañeiros. (4) 



 Familiarización e valoración do patrimonio artístico do seu ámbito 

cultural e co doutras tradicións coas que ten contacto. (4) 

 Interese por comunicar vivencias, emocións e sentimentos a través da 

expresión plástica. (1, 2, 3, 4) 

 Gusto por experimentar con diversos materiais. (4) 

 Gozo a través da elaboración de obxectos decorativos e que faciliten a 

organización da clase. (4) 

 Desenvolvemento dunha iniciativa crecente na exploración das 

posibilidades sonoras do corpo, dos obxectos dos arredores e dos 

instrumentos musicais. (4) 

 Curiosidade por utilizar unha gama cada vez máis ampla de técnicas e 

materiais de expresión musical. (4) 

 Interese por comunicar vivencias, emocións e sentimentos a través da 

expresión musical. (1, 2, 3, 4) 

 Gozo a través da elaboración de producións musicais propias e 

creativas. (4) 

 Valoración das producións elaboradas polos seus compañeiros. (4) 

 Participación activa na realización de elaboracións musicais en grupo. 

(4) 

 Actitude de escoita durante as audicións. (1, 3, 4)  

 Axuste ás normas: na utilización dos reprodutores de son, no contacto 

cos instrumentos musicais, na participación en xogos musicais. (3) 

 Gozo a través da interpretación vocal e instrumental. (4) 

 Gusto por unhas condicións acústicas equilibradas no ambiente en que 

desenvolve a súa actividade. (4) 

 Interese por coñecer e participar en celebracións gozando do folclore  

galego. 

 Interese por identificar instrumentos e obras propios do folclore de 

Galicia. (4) 

 Iniciativa progresiva na exploración das posibilidades expresivas do 

propio corpo. (4) 

 Participación en actividades expresivas de carácter lúdico (simbólico e 

dramático). (4) 



 Gozo co uso das súas posibilidades expresivas, motrices e sensoriais 

para a comunicación de sentimentos, situacións e emocións. (4) 

 Interpretación dos desexos, emocións e sentimentos que comunican a 

través do propio corpo os demais. (4) 

 Gozo coa práctica e asistencia ás representacións dramáticas, cos 

xogos motores e de manipulación. (4) 

 Curiosidade por coñecer manifestacións corporais e musicais que 

pertencen ao folclore popular. (4) 

 Adecuación dos propios movementos ás normas establecidas e aos 

movementos  dos demais na participación en expresións corporais. (4) 

 Asimilación de pautas beneficiosas para o mantemento da saúde 

vinculadas coa actividade e o exercicio físico. (4) 

 Respecto progresivo polas intervencións e elaboracións dos demais. (4) 

 Participación activa, con interese e iniciativa nas actividades e 

representacións en grupo. (1, 2, 3)  

 

Bloque 3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a 

comunicación 

 

 Instrumentos tecnolóxicos: ordenador, cámara, reprodutores de son e 

imaxe. (3)  

 Producións audiovisuais: películas, debuxos animados ou videoxogos. 

(3) 

 Normas de uso e coidado. (3, 4)  

 Aproximación á manipulación de instrumentos tecnolóxicos como 

elementos de comunicación. (3) 

 Lectura de imaxes: denotativa, connotativa e crítica. (2, 3, 4) 

 Percepción das diferenzas entre a realidade e a representación 

audiovisual. (3) 

 Elaboración de producións creativas utilizando soportes auditivos, 

visuais e audiovisuais. (3) 

 Busca asistida de información e imaxes nas posibilidades dos programas 

informáticos e en internet. (2, 3, 4) 



 Observación activa dalgunhas obras artísticas (fotografías, montaxes 

audiovisuais, seccións de documentais…) que utilizan novos soportes. (2, 3, 

4) 

 Análise de producións audiovisuais que representen contidos 

significativos do medio natural, social e cultural da Comunidade. (*) 

 Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como 

fontes de información. (3) 

 Visualización de producións audiovisuais como películas, series de 

animación ou videoxogos.(*) 

 Aproximación á lectura crítica dos contidos que transmiten os medios de 

comunicación e as novas tecnoloxías. (2, 3, 4) 

 Respecto polas normas básicas de uso e prevención de situacións 

perigosas no contacto con aparatos e producións. (3, 4) 

 Axuste da conduta a un gozo moderado dos medios de comunicación. 

(3, 4) 

 Desenvolvemento de respostas creativas a través das posibilidades das 

Tecnoloxías da información e a comunicación. (2, 3, 4)  

 Aproximación a outras actividades de ocio e tempo libre alternativas ao 

consumo masivo dos medios de comunicación e as TIC. (4) 

 Valoración crítica dos contidos e da estética das producións 

audiovisuais. (4) 

 

 Criterios de avaliación da programación didáctica 

 

1. Participar en situacións de comunicación oral características do 

ámbito escolar (asembleas, diálogos) respectando as normas que fan 

posible o intercambio comunicativo. (C. AV. 1, 2, 3) 

2. Mostrar unha progresiva destreza no emprego de recursos 

extralingüísticos na composición de textos orais. (C. AV. 8, 9)  

3. Elaborar contos e exposicións sinxelas orais en que se presentan 

ideas e vivencias persoais. (C. AV. 1, 2, 8, 9) 

4. Memorizar e expresar de forma oral contos, poesías, adiviñas, 

refráns, trabalinguas, especialmente representativos da cultura e 



tradicións da Comunidade Autónoma, utilizando a pronuncia adecuada. 

(C. AV. 1, 2, 7, 8, 9) 

5. Resolver o sentido de textos orais de uso habitual mediante a 

comprensión das ideas expresadas. (C. AV. 1, 2, 3) 

6. Resumir as principais ideas expresadas en textos orais de uso 

cotián (C. AV.1, 2, 3, 6)  

7. Elaborar textos orais sinxelos, para planificar e regular a propia 

conduta, nos cales se presenta de forma organizada a información. (C. 

AV. 1) 

8. Responder preguntas de diferentes persoas, utilizando as regras 

básicas do intercambio comunicativo (escoitar, achegar opinións). (C. 

AV. 1, 2, 3)  

9. Compoñer textos orais de diferente tipo utilizando oracións 

sinxelas (afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas, 

exclamativas, coordinadas e subordinadas) e as variacións que fan 

referencia a xénero, número, tempo, persoa. (C. AV.1, 2, 3)  

10. Utilizar estratexias de comprensión oral adecuadas nas audicións 

de narracións de literatura (escoita atenta, formulación de preguntas 

sobre información complementaria). (C. AV. 2, 6)  

11. Configurar textos escritos sinxelos utilizando adecuadamente 

distintos trazos, bucles, enlaces e combinacións na grafía para formar 

palabras e frases. (C. AV. 5)  

12. Buscar informacións sinxelas, relacionadas coa natureza, 

sociedade, cultura e costumes de Galicia, en textos impresos infantís 

(literarios, propios dos medios de comunicación, gráficos….), 

apoiándose nas súas imaxes fixas e móbiles. (C. AV. 4, 6, 7, 10) 

13. Mostrar curiosidade e interese por buscar informacións sinxelas 

sobre contos e outras manifestacións da literatura infantil, utilizando as 

tecnoloxías da información e a comunicación (C. AV. 10)  

14. Expresar mediante producións plásticas vivencias, emocións e 

situacións da vida cotiá. (C. AV. 8, 9, 10)  

15. Mostrar unha progresiva destreza no desenvolvemento de 

elaboracións plásticas, corporais, musicais e escritas. (C. AV. 5, 8, 9, 10)  



16. Realizar elaboracións plásticas incorporando novas técnicas, 

materiais, cores, e producións, mediante a observación de producións de 

artistas, algúns de especial relevo en Galicia. (C. AV. 8, 9, 10)  

17. Recrear con sons situacións, experiencias concretas, vivencias, 

celebracións relacionadas coa natureza e cultura da Comunidade.  (C. 

AV. 8, 9)  

18. Diferenciar distintos tipos de voces, instrumentos, ritmos, estilos 

musicais en manifestacións musicais colectivas en que participa. (C. AV. 

8, 9)  

19. Utilizar os recursos expresivos da súa voz para expresar mediante 

producións musicais vivencias, emocións. (C. AV. 8, 9)  

20. Mostrar interese por incorporarlles ás producións propias os 

diversos recursos interpretativos ao seu alcance na elaboración de 

producións sinxelas, de forma individual e colectiva, de maneira 

desinhibida. (C. AV. 8, 9)  

21. Representar obxectos, elementos sinxelos, persoas, utilizando 

distintos materiais, linguaxes expresivas e apoiándose en experiencias 

vividas. (C. AV. 8, 9, 10)  

22. Elaborar informacións sinxelas, utilizando as novas tecnoloxías e 

os medios de comunicación. (C. AV. 10)  

23. Explicar de forma sinxela as características de obras plásticas 

propias do seu contexto, expresando as ideas e sentimentos que lle 

suscitan. (C. AV. 1, 8, 9)  

24. Manifestar comportamentos de respecto e aprecio pola lingua 

castelá, a lingua galega e polas demais linguas, tanto nacionais coma 

estranxeiras. (C. AV. 2, 3, 4, 9) 

      

Vinculación entre os criterios de avaliación e as competencias específicas 

da programación didáctica 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PD 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA 

PD 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PD 

1. Expresar oralmente, por medio 

de oracións sinxelas, mensaxes en 

que se respectan as normas 

básicas que rexen os intercambios 

lingüísticos. (C.B. 1, 3, 4, 6, 7) 

2. Interpretar o significado de 

símbolos vinculados a palabras e a 

textos escritos.(C.B. 1, 3, 4, 6, 7) 

3. Conformar relatos sinxelos, a 

partir da escoita activa de textos 

lidos por un adulto e relacionados 

coa literatura e costumes propios de 

Galicia (C.B. 1, 3, 4, 6, 7) 

4. Explicar o sentido e contido 

dalgúns contos, refráns, poemas, 

adiviñas entre os que se atopen 

algúns de especial significación na 

cultura e tradicións da Comunidade 

Autónoma (C.B. 1, 3, 6, 7, 8). 

5. Elaborar traballos manuais, 

experimentando con diferentes tipos 

de materiais, e obxectos, 

combinando, de forma creativa e 

estética, cores, texturas e formas. 

(C.B. 6, 7) 

6. Participar na escoita, audición e 

interpretación de cancións infantís, 

de maneira destacada naquelas 

vinculadas ao patrimonio musical de 

Galicia, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración cos demais 

(C.B. 5, 6, 7) 

7. Determinar os recursos 

expresivos do corpo (movementos, 

sons, xestos) apropiados para 

resolver situacións comunicativas 

1. Participar en situacións de 

comunicación oral características 

do ámbito escolar (asembleas, 

diálogos) respectando as normas 

que fan posible o intercambio 

comunicativo. (C. E. 1, 2, 9, 10) 

2. Mostrar unha progresiva 

destreza no emprego de recursos 

extralingüísticos na composición de 

textos orais. (C. E. 1, 7, 9)  

3. Elaborar contos e exposicións 

sinxelas orais en que se presentan 

ideas e vivencias persoais. (C. E. 1, 

3, 10) 

4. Memorizar e expresar de 

forma oral contos, poesías, 

adiviñas, refráns, trabalinguas, 

especialmente representativos da 

cultura e tradicións da 

Comunidade Autónoma, utilizando 

a pronuncia adecuada. (C. E. 1, 2, 

3, 4) 

5. Resolver o sentido de textos 

orais de uso habitual mediante a 

comprensión das ideas 

expresadas. (C. E. 4) 

6. Resumir as principais ideas 

expresadas en textos orais de uso 

cotián. (C. E. 1, 2)  

7. Elaborar textos orais sinxelos, 

para planificar e regular a propia 

conduta, nos cales se presenta de 

forma organizada a información. 

(C. E. 1, 3, 9, 10) 

8. Responder preguntas de 

diferentes persoas, utilizando as 



6.  A METODOLOXÍA QUE IMOS DESENVOLVER E APLICAR 

 

6.1. Cuestións de base 

Como elemento esencial da planificación dos recursos didácticos, as decisións 

metodolóxicas constitúen o eixe esencial da nosa proposta.  

As decisións relacionadas coa metodoloxía afectan aos restantes recursos 

didácticos: persoais, físico-ambientais e materiais.  

O carácter educativo que ten esta etapa, ademais da súa complexidade, 

xustifica unhas orientacións metodolóxicas fundamentadas cientificamente. 

Nunha educación infantil como a que pretendemos con esta programación 

didáctica, a metodoloxía de traballo vincúlase aos elementos do currículo e á 

nosa forma de concibir a forma en que aprenden os nenos e nenas. 

Entendemos a educación infantil con valor en si mesma. Malia que a nosa 

proposta se vincula por coherencia á da Educación Primaria, ten sentido en si 

mesma. O valor intrínseco adquire maior relevancia ca o propedéutico; este 

considérase un medio para enriquecer o valor formativo xeral do Proxecto 

Educativo. 

Subliñamos tamén, de maneira moi destacada, a nosa forma de entender o 

neno e a nena ata os seis anos de idade como protagonistas na construción da 

súa identidade, coñecemento e cultura, en colaboración con outras persoas e 

grupos sociais. Entre os factores que condicionan e interveñen no proceso de 

desenvolvemento e nas aprendizaxes que nenas e nenos van construíndo, son 

especialmente relevantes a seguridade afectiva que o ambiente que 

organicemos lles procurará. Buscaremos, en definitiva, unha cultura da 

aprendizaxe caracterizada pola participación, a reflexión, a solidariedade, o 

pracer, o esforzo e a admiración. 

 

 

6.2. Principios metodolóxicos 

Tal como se destaca no Decreto 330/2009, de 4 de xuño, polo que se 

establece o currículo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de 

Galicia: “A esixencia de orientar e darlle un sentido educativo á educación 

infantil fai necesario facer explícitos os principios metodolóxicos que deben 

enmarcar a acción pedagóxica neste ciclo” 



 

Ambiente de aprendizaxe. 

Unha axeitada organización do ambiente, incluíndo espazos, recursos e 

distribución do tempo, será fundamental para a consecución das intencións 

educativas. 

En educación infantil podemos entender por marco de vida o que se deu en 

denominar configuración do ambiente, unha trama: 

 Física –materiais, espazo, tempo–.  

 Cultural –hábitos, normas, valores–. 

 Afectiva/social –relacións e interaccións entre nenos/as, familias e 

profesionais– que ten lugar na escola.  

Entre estes elementos prodúcense relacións sistémicas, repercutindo as 

modificacións de cada un deles nos demais e na totalidade do ambiente. A 

configuración do ambiente é un dos eixes onde se asenta o significado da 

acción dos nenos e nenas, permitindo ou inhibindo o desenvolvemento das 

súas potencialidades. 

O traballo de planificación do ambiente na escola infantil é transcendente para 

os diversos procesos de relación, crecemento e aprendizaxe da comunidade 

educativa. O ambiente na escola infantil onde se vive e co que se interactúa 

envía constantes mensaxes aos nenos e nenas, e ás persoas adultas, as cales 

inflúen na súa maneira de actuar, ao favorecer ou dificultar determinadas 

accións, actitudes e interaccións.  

 

Atribuír aos espazos e materiais o carácter de soporte para a acción, para 

a interacción e a comunicación 

Todos os espazos da escola infantil deben considerarse potencialmente 

educativos. Planificaremos intencionalmente actuacións nos distintos lugares e 

espazos do recinto escolar. 

Os espazos educativos e os materiais que conteñan deben ser considerados 

como escenarios de acción-interacción-comunicación entre os nenos e nenas, 

as súas familias e os profesionais. A súa organización debe orientarse, 

consecuentemente, cara á satisfacción das necesidades e atender os intereses 

das persoas que neles conviven: movemento, afecto, xogo, exploración, 

comunicación, relación, descanso etc., nos nenos e nenas ou de relación, 



aprendizaxe compartida, comunicación etc., no caso das persoas adultas. Ha 

de terse en conta que non todas poden satisfacerse na aula, senón que deben 

utilizarse os distintos espazos cos que se conta (entrada, patios, corredores, 

aulas, cuartos de baño...) de maneira que se complementen as súas funcións.  

Coidaremos, en definitiva, que os espazos sexan acolledores, estimulantes e 

seguros,  que presenten estímulos culturais variados e atractivos e que 

promovan o intercambio, a comunicación e a cooperación. 

 

Considerar o tempo como un instrumento esencial para organizar e 

enriquecer o sentido da actividade educativa  

O tempo é un concepto abstracto, o neno e a nena constrúeno a través das 

actividades que van realizando (asociado aos lugares e ás persoas). Usando 

como referencia os acontecementos que ocorren no presente poden ir 

construíndo nocións simples (antes, agora, despois, a sucesión dos momentos 

da xornada, a sucesión dos días da semana etc.), e partindo do tempo 

presente, pouco a pouco, irán comprendendo o significado do pasado e do 

futuro. 

A organización do tempo debe axustarse aos diferentes ritmos de 

desenvolvemento persoal dos/das nenos/as, cada un necesita un tempo 

distinto para a súa maduración, por iso é importante unha planificación flexible 

que permita atender as diferenzas presentadas polo alumnado. As rutinas 

permitiranlles aos nenos/as interiorizar secuencias temporais sinxelas xa que 

as actividades que realizan lles serven como marcos de referencia temporal. 

Isto dará seguridade aos nenos, axustando tamén o seu desenvolvemento á 

súa capacidade de atención; é necesario propoñer actividades variadas para 

manter a súa atención e evitar o aburrimento, pero sen que isto leve a unha 

actividade frenética con cambios constantes. 

Por todo isto faise necesaria unha planificación sistemática do uso do tempo 

nas nosas propostas vinculando a actividade escolar a momentos significativos 

para que o neno e a nena dean sentido á sucesión de acontecementos que lles 

toca vivir.  

 

 



Organizar os contidos desde a perspectiva do enfoque globalizador e a 

aprendizaxe significativa 

Entendemos a globalización como unha perspectiva que orienta, impregna e 

condiciona o traballo nas nosas aulas tanto no que concirne á planificación da 

intervención educativa coma ao modo en que nenos e nenas deben achegarse 

aos coñecementos para aprehendelos.  

O enfoque globalizador entendémolo en estreita relación coa significatividade 

das aprendizaxes. Nenos e nenas aprenden construíndo e reinterpretando de 

maneira compartida cos outros os coñecementos e saberes da cultura en que 

viven. 

Aprender de forma globalizada supón establecer múltiples e substantivas 

relacións entre o que os nosos alumnos saben ou viviron e aquilo que é unha 

nova aprendizaxe. Estas relacións prodúcense máis facilmente cando nós, 

como educadores, desenvolvemos o papel de mediadores, partindo dos seus 

coñecementos previos e axudando aos nenos e nenas a ampliar os seus 

saberes. Require establecer numerosas relacións entre o que xa se coñece e o 

que se ha de aprender, e ten como consecuencia a integración dos 

coñecementos, o que permitirá aplicar o aprendido nunha situación a outras 

situacións e contextos. 

É requisito para aprender significativamente que o neno e a nena teñan unha 

disposición positiva cara á aprendizaxe, estean motivados para aprender, é 

dicir, que as aprendizaxes teñan sentido para os nenos e nenas, conecten cos 

seus intereses e respondan ás súas necesidades.  Iso supón que debemos 

manter unha actitude observadora e de escoita activa que nos permita detectar 

as capacidades, os intereses e as necesidades que mostran os pequenos para 

axustar a elas a intervención educativa que imos dispoñer. 

As propostas de traballo ou unidades de programación que sobre distintas 

temáticas e contidos imos presentar irán adoptando distintas formas: pequenas 

investigacións,  proxectos de traballo, centros de interese, talleres, relatos etc. 

As secuencias didácticas estarán  compostas por diferentes situacións de 

aprendizaxe que, en progresivo nivel de complexidade desenvolven nun 

determinado tempo, que será variable en función das necesidades e os logros 

detectados. 



A aprendizaxe significativa require actividade motriz e mental por parte do suxeito 

que aprende. Conseguir un propósito tan complexo coma este, require que o 

alumno desenvolva os seus propios procesos de motivación. A motivación pola 

consecución de logros escolares esixe a análise dos factores socioambientais, 

familiares, escolares que poden incidir no proceso e a busca de medios 

adecuados para fomentalos. Na planificación e desenvolvemento das 

programacións empregaremos estímulos variados para conseguilo; serán:  

 Emocionais.  

 Intelectuais. 

 Sociais. 

Tal como se sinala no decreto 330/09: “Na proposta didáctica terán cabida as 

secuencias de aprendizaxe, os proxectos ou as unidades didácticas que 

engloben contidos de diferente tipo e de distintas áreas, aínda que tamén é 

conveniente planificar outras actividades que alternen coas propostas 

globalizadas. É importante ofrecerlles ás nenas e aos nenos situacións de 

aprendizaxe en que poidan facer propostas, tomar decisións, organizar e 

anticipar as súas accións. Para iso pódense empregar diversas estratexias e 

recursos: a través de preguntas, follas de planificación, cos seus propios 

debuxos, opinións e propostas nos tempos de faladoiro, e incluso a caixa de 

suxestións”. 

Tamén se destaca que: “A organización de proxectos, consensuados, 

negociados e levados a cabo colectivamente polo grupo, ou a realización de 

asembleas para comentar acontecementos ou discutir e decidir determinados 

aspectos da actividade diaria constitúen valiosas estratexias.”  

 

Considerar o xogo como medio esencial para ensinar e aprender 

Considerámolos o instrumento privilexiado de intervención educativa. O xogo 

adoita supoñer para o neno situacións pracenteiras e divertidas. O traballo que 

impulsaremos parte e baséase na necesidade do neno de acercarse a situacións 

e contextos, de exploralos, de manipular e estudar os obxectos. O medio por 

excelencia será o xogo.  Este incrementará os procesos de motivación cara ao 

obxecto da aprendizaxe e favorecerá o progreso de actitudes receptivas a outras 

máis dinámicas; nestas a participación e a acción e implicación pasan a ser 

pezas clave.  



O xogo é o motor e a canalización significativa da maior parte das 

aprendizaxes ao constituír a actividade natural do alumno. Promoveranse 

xogos de exploración sensorial, de coordinación dinámica xeral e segmentaria, 

de investigación e experimentación coa realidade, de expresión corporal, 

musical e plástica, de expresión lóxico-matemática, de apertura ás regras..., e 

en cada un deles, os nenos e as nenas descubrirán o medio natural, social e 

cultural que os rodea. 

 

Entender e propiciar unha  educación infantil como tarefa compartida 

No proceso de ensino/aprendizaxe desempeña un papel fundamental o 

profesorado, xa que como se recolle no Decreto 330/09: “É fundamental que a 

mestra e o mestre sexan capaces de potenciar no seu alumnado unha serie de 

habilidades de pensamento que o axuden a atoparlle sentido á súa 

experiencia”; tamén se entende que o papel do alumnado é imprescindible, así: 

“Terase en conta que cando os nenos e nenas chegan á escola xa teñen un 

percorrido no seu coñecemento, e potenciarase a súa capacidade para 

descubrir e sentirse exploradores activos, poñendo á súa disposición os medios 

que llelo posibiliten, así como tamén o acceso a obxectos ou a novas fontes de 

coñecemento”. 

A coherencia e continuidade entre a acción familiar e escolar é un suposto 

necesario para calquera etapa educativa pero, sen dúbida, debe expresarse de 

maneira máis intensa na Educación Infantil. 

A nosa proposta ha de contribuír a que as familias atopen nela un marco 

educativo e relacional máis amplo ca o propio círculo familiar. Para iso é 

necesario promover a participación e a relación activa entre a familia e a 

escola, previndo tempos en que compartir dúbidas, opinións, intereses e 

preocupacións con outras familias e profesionais da educación así como 

axudando ás familias a coñecer os procesos de crecemento e aprendizaxe dos 

seus fillos e fillas colaborando con elas para que xeren perspectivas máis 

amplas no concernente á educación dos pequenos, que apoien novas 

situacións vitais. 

Promoveremos un marco de relacións claro, baseado na confianza mutua e na 

comunicación, onde se facilite o encontro e o intercambio, tanto a nivel 

individual coma colectivo. Garantiremos a información e facilitaremos a 



participación articulando mecanismos de interacción tanto en grupo como 

individuais e establecendo vías de comunicación e participación tanto formais 

(reunións de grupo, asembleas de escola), coma informais (entradas e saídas, 

talleres de pequenos grupos etc.  

En definitiva, “A educación infantil alcanza o seu pleno sentido nun marco de 

colaboración e coordinación entre os elementos que inciden no proceso 

educativo das nenas e dos nenos: o equipo docente, as familias e o medio”. 

 

 

7. SELECCIÓN E ORGANIZACIÓN DOS RECURSOS DIDÁCTICOS E 

MATERIAIS 

 

7.1. Consideracións de base 

A nosa proposta pretende ofrecerlles aos nenos e nenas materiais 

estimulantes, variados e polivalentes, que permitan múltiples usos e 

descubrimentos e que sirvan para desenvolver as distintas dimensións da súa 

personalidade: afectiva, psicomotriz, intelectual e social. 

 

7.2. Criterios de selección de materiais 

O criterio esencial será o de servir aos obxectivos propostos, relacionarse co 

contexto, as situacións educativas e as interaccións que queremos propiciar. 

Como criterios específicos que empregamos para a súa selección destacamos 

os seguintes: 

 

 Son flexibles, posibilitan usos diversos. 

 Son funcionais e adecuados á idade, aos intereses e ás 

motivacións dos nenos e nenas. 

 A súa disposición non produce interferencias entre unhas 

actividades e outras. 

 Son hixiénicos e garanten a seguridade dos nenos e nenas. 

 Son lúdicos e didácticos. 

 Son resistentes, sólidos, estimulantes. 

 Son agradables esteticamente e rechamantes. 



 Adáptanse á medida do uso dos nenos, da estatura, son de fácil 

manexo... 

 Son abertos, para favorecer a creatividade e a improvisación. 

 Atenden aos distintos ritmos de aprendizaxe. 

 Propician o seu acceso e uso autónomo. 

 Non ocupan demasiado espazo (amontoables, abatibles etc.). 

 

7.3. Criterios de organización e uso de materiais 

Tamén tivemos en conta criterios precisos para organizalos e utilizalos. 

Inspirámonos en Gallego Ortega (2007) e Bassedas, Huguet e Solé (2008).  

Son os seguintes: 

 

 Visibilidade e accesibilidade (colocados en mobles ou andeis á súa 

altura, gardados, en ocasións, en recipientes transparentes). 

 Ordenados e coa etiquetaxe correspondente para localizalos con 

facilidade. 

 Establecemento de horarios e quendas de uso, dedicando uns tempos 

á súa repartición e recollida. 

 Coidado e revisión periódica por se necesitan algún tipo de reparación 

ou, excepcionalmente, por se deben ser substituídos por outros novos. 

 Uso dirixido, semidirixido ou libre, dependendo do grao de dificultade 

de manexo dos materiais e do nivel de autonomía. 

 

 

7.4.Material de equipamento 

Por el entendemos o mobiliario propio da aula onde desenvolvemos a 

actividade educativa. Non só é o soporte xeral, en moitas ocasións, será a base 

para organizar propostas didácticas concretas (educación sensoriomotriz, 

clasificacións, xogos lóxicos...). Está formado por: 

 

 Estantes: a maior parte deles adaptados á altura dos nenos para 

facilitar o acceso aos materiais. Algúns están fóra do seu alcance 



para colocar materiais cuxa manipulación esixa a vixilancia e 

orientación do adulto. 

 Armarios: con caixóns que poidan pecharse con chave, para 

gardar materiais delicados como os audiovisuais, documentos do 

mestre/a etc. 

 Mesas e cadeiras: adecuadas á altura dos nenos e das nenas.  

Dan flexibilidade á conformación da aula podendo agrupalas todas 

xuntas, en “u” ou en pequenos grupos. Tanto as cadeiras como as 

mesas están feitas de materiais resistentes, lavables e cos cantos 

arredondados. 

 Colgadoiros e mobles clasificadores: para gardar obxectos 

persoais e traballos de forma individual e ordenada. Estes estarán 

debidamente etiquetados para que cada alumno/a recoñeza o seu. 

 Caixas ou contedores: para almacenar e gardar os materiais; 

moitos deles transparentes a fin de poder visualizar o que hai dentro. 

Todos estarán debidamente etiquetados indicando o seu contido e 

como elemento para estimular a lectoescritura. Permiten unha 

manipulación segura por parte dos nenos e nenas (pouco pesados, 

con cantos arredondados, sen tapas pesadas etc). 

 Elementos separadores como cortinas, biombos, celosías que 

permitirán diferenciar distintas zonas de actividade na aula. 

 Encerados: tradicionais, brancos para vileda ou magnéticos para 

letras. Entre eles, hai algún encerado móbil para traballar a 

lectoescritura en calquera recanto.  

 

Queremos subliñar tamén a atención que poñemos a que o equipamento sexa 

rico, variado, estimulante pero necesario, non excesivo para garantir que a aula 

teña espazo libre que permita o desenvolvemento de actividades de 

movemento. 

 

7.5 Material didáctico 

Os materiais didácticos que empregamos son todos aqueles obxectos, 

instrumentos etc. cos que o neno/a pode relacionarse no seu ámbito escolar, 



independentemente de que fosen elaborados ou non con fins educativos 

(Gallego Ortega, 2007).  

Ofrécennos múltiples posibilidades de observación, manipulación e exploración 

e favorecerán os procesos de desenvolvemento dos nenos e nenas, posto que 

os utilizamos cunha finalidade educativa. 

Segundo as distintas actividades ou xogos imos empregar distintos materiais. 

Para identificar unha proposta variada que poida dar desenvolvemento á 

riqueza das nosas Programacións didácticas guiámonos pola que recollen 

Sainz de Vicuña (2003) e Gallego Ortega (2007). Así, o desenvolvemento dos 

nosos obxectivos, contidos e criterios de avaliación require que empreguemos: 

 

Materiais para o desenvolvemento motor e sensorial, que permiten un 

maior coñecemento das posibilidades dinámicas do propio corpo e a 

exploración sensorial do mundo que rodea ao alumno/a. 

- Materiais de psicomotricidade. Favorecen o descubrimento do esquema 

corporal e axudan ao neno/a a conseguir unha autonomía de desprazamento 

do seu corpo, potencian a marcha, desenvolven a orientación espacial, o 

equilibrio, a relaxación, a creatividade, a exploración do medio, a orientación 

espazo temporal etc. Son: andadeiras, triciclos, aros, pelotas, cordas, gomas, 

xogos de arrastre,  xogos de rosca, construcións, elementos de goma espuma, 

zancos, sacos, ladrillos etc. 

- Materiais de patio: tobogáns, pneumáticos, caldeiros, pas, angazos, area... 

- Materiais de educación sensorial: As capacidades sensoriais desempeñan un 

papel esencial durante todo o período da infancia e trabállanse a través dos 

cinco sentidos. Para estimulalos empregaremos táboas cromáticas, papeis de 

lixa con distintos gravados (fino, rugoso...), os frascos olorosos, as caixas de 

sons, instrumentos musicais, audicións etcétera.  

 

Materiais de manipulación, observación e experimentación. A observación 

é o medio do que dispón o neno para entrar en contacto directo co mundo que 

o rodea, polo que necesita materiais manipulables para experimentar con eles 

e transformalos. Aquí incluímos material: 

Da casa: folletos, revistas, alimentos etc. 



Recollido durante saídas ao medio natural: follas, mostras de codias, pedras, 

sementes, froitos etc. 

De refugallo: frascos de formas e tamaños diferentes, tapadeiras de tarros, 

cartóns de envasar ovos, bandexas de alimentos conxelados, pratos e vasos 

de papel, caixas de diferentes tamaños, tambores de deterxente, caixas, 

envases, bandexas, bolsas, papeis, botes, tubos de cartón, teas, las, botóns, 

disfraces, vestidos, escarvadentes, pedras, follas secas... 

Escrito: libros de consulta, artigos ou experimentos de internet… moitos deles 

proporcionados polas familias e que favorecen a investigación. 

De laboratorio: lupas binoculares, microscopios, balanzas, terrarios, home 

elástico, maquetas de órganos, esqueleto… 

 

Materiais para o desenvolvemento lóxico-matemático. Permítennos asociar, 

comparar, ordenar, seriar, contar, medir… Poden ser: 

Materiais non específicos pero de grande utilidade (botóns, chapas, cordóns, 

caixas...) para realizar actividades matemáticas. Entre estes, podemos incluír 

materiais elaborados polo docente como calendarios, material para os días da 

semana, tarxetas de animais numerados, álbum de cromos, xogos de 

percorrido etc. 

Materiais específicos ou estruturados: barras, caixas de contar etc., os bloques 

lóxicos, regretas de cores, ábacos, globos, xogos de dominó, crebacabezas, 

cartas, bingos etcétera.  

  

Materiais de representación e simulación. Permítenlle ao neno/a imitar 

situacións da vida cotiá a través do xogo simbólico. Destacamos: monecos, 

cociñas, garaxes, mercados, animais e alimentos de plástico, maquetas que 

representan aspectos da realidade e materiais non estruturados (teas, guantes, 

botes, bólas…) cos que confeccionar monicreques, disfraces para poder 

realizar dramatizacións.  

Materiais para o desenvolvemento de distintas modalidades expresivas. 

As distintas formas de expresión (oral, escrita, plástica, musical, corporal) 

serven de nexo entre o neno/a e as persoas que o rodean, o traballo con estes 

distintos tipos de expresión contribúe ao desenvolvemento da súa capacidade 

de comunicación. 



Materiais para o desenvolvemento da expresión oral: coleccións de imaxes 

(fotografías, láminas murais, lotos, gravadora, libros de imaxes e de literatura 

infantil). 

Materiais para o desenvolvemento da expresión escrita: pictogramas, libros de 

literatura infantil, láminas para traballar a grafía de letras. 

Materiais para a expresión plástica: arxila, plastilina, pinturas de distinto tipo, 

papel (crespado, celofán, seda, folios etc), pinceis, tesoira, pegamento, 

materiais de reciclaxe etc. 

Materiais de expresión musical: reprodutores de son, gravacións de sons e 

musicais, instrumentos musicais comercializados e instrumentos musicais de 

elaboración propia con materiais de reciclaxe (latas, botes, pedras, 

sementes….) etc. 

Materiais de expresión corporal: teas, disfraces, monicreques, máscaras, aros, 

cordas, pelotas, bancos suecos, colchonetas, espellos, entre outros. 

  

Material informático e audiovisual. Dado que as novas tecnoloxías están 

presentes en practicamente todas as situacións da nosa sociedade e forman 

parte da nosa vida cotiá, consideramos imprescindible o seu tratamento desde 

idades temperás. Incluímos aquí materiais como ordenadores, CDs, reprodutor 

de DVD, DVDs, gravadoras, retroproxectores, proxector de diapositivas, 

cámara de fotos, monitor de televisión, lapis de memoria, cámaras web, PC 

Tablets etc. Algunhas propostas concretas que empregaremos son: 

 CDs de excursións na comunidade. 

 CD de cancións para o profesor.  

 DVDs de contos.  

 CDs de cancións e encerado dixital.  

 CDs de sons do medio. Rimas, danzas e audicións 

 

7.6. Material curricular 

Consideramos materiais curriculares aqueles libros e materiais editados que 

serven de apoio aos procesos de aprendizaxe dos alumnos/as e de orientación 

aos procesos de ensino dos profesores/as para o desenvolvemento e 

aplicación do currículo. (Gallego Ortega, 2007).  



Axúdannos a contextualizar o currículo oficial de acordo coas características 

dos nenos e nenas, do contexto sociofamiliar e da aula. Entre eles destacamos: 

 

- Libros de consulta e normativa vixente. 

- Libros de didáctica (como os que aparecen na bibliografía). 

- Liñas de base para a elaboración de propostas pedagóxicas. 

- Guías de recursos didácticos con orientacións para o 

desenvolvemento de centros de interese, proxectos e unidades 

didácticas. 

- Medios audiovisuais e informáticos de carácter didáctico, 

configurados expresamente para proxectos, centros de interese... 

- Fichas para os alumnos. 

- Coleccións de contos. Contos para sentir (coleccións: Todos 

somos diferentes, día a día, emocións, música e emocións, contos para 

o adeus) 

- Láminas. 

- Bits con fotografías representativas de Galicia. 

 

Este tipo de materiais empregarémolos como ferramentas de apoio que 

orientan a nosa acción; pero non os utilizamos de forma exclusiva, non 

substitúen a nosa creatividade, ao contrario, suxiren e alentan o emprego dos 

que citamos nas seccións anteriores. 

 

8. AS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

8.1. Fundamentación 

Para concretar a atención á diversidade na nosa Proposta, partiremos do Plan 

de atención á diversidade do centro (PAD), no que se entende a atención á 

diversidade como un principio que parte do recoñecemento das diferenzas que 

manifestan os alumnos/as ao aprender e que propón, por tanto, a necesidade 

de flexibilizar a resposta educativa para adecuala ás súas aptitudes, intereses, 

expectativas e necesidades.  



As medidas de atención á diversidade son o conxunto de decisións que 

tomamos para adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe, nun sentido amplo, á 

diversidade de alumnos por razóns persoais, familiares, socioculturais. 

Entre os obxectivos que perseguiremos subliñamos:  

 Favorecer a aceptación das diferenzas existentes entre o 

alumnado. 

 Valorar a diversidade como fonte de enriquecemento. 

 Dar unha resposta axeitada ás necesidades educativas de cada 

alumno ou alumna a través de diversas propostas organizativas, 

metodolóxicas, de avaliación. 

 Previr dificultades de aprendizaxe. 

 Facilitar a colaboración e coordinación entre todos os membros da 

comunidade educativa. 

 Potenciar unha resposta educativa de calidade. 

 

Desde o P.A.D. e atendendo á LOE (2006) e ao Decreto 229/11 do 7 de 

decembro, que regula a atención á diversidade do alumnado, 

fundamentaremos a nosa intervención en principios de actuación como:  

 A normalización. 

 A integración escolar e a inclusión social. 

 A organización do centro. 

 O currículo flexible. 

 A colaboración entre o profesorado. 

 A cooperación entre o profesorado e as familias. 

 

8.2. Estratexia e medidas 

A estratexia que desenvolveremos para atender á diversidade do alumnado 

caracterízase por:  

 Ser mixta, conxuga a intervención directa e indirecta. 

 Require a participación de todos os membros da 

comunidade educativa (profesores, familia, institucións etc.). 

 Adaptarse ao contexto concreto (centro, alumnos). 



 Ser planificada e concretada a través de medidas 

organizativas, curriculares e didácticas. 

 

Estableceremos e aplicaremos tres tipos de medidas: xerais, ordinarias e 

extraordinarias. 

As medidas xerais son as reguladas por normativa como, por exemplo, a 

adaptación do currículo oficial ás características e necesidades do noso centro 

e alumnos. Concrétanse en documentos como esta Programación Didáctica, o 

Plan de Fomento á Lectura, a orientación escolar e persoal dos alumnos e das 

súas familias (PAT), a organización e confección de horarios para coordinarnos 

o profesorado e a asignación de titorías. 

As medidas ordinarias son as que aplica cada mestre/a na súa aula, sen 

modificar os elementos prescritivos do currículo e entre elas podemos destacar: 

 

1) Flexibilización de espazos (recunchos, talleres, dentro/fóra da 

aula, medio…) e tempo (alongar ou acurtar actividades en función das 

necesidades do alumnado). 

2) Distintos agrupamentos: heteroxéneos ou homoxéneos, e de 

diferentes tamaños (individual, pequeno e gran grupo). 

3) Medidas organizativas e metodolóxicas para adaptármonos aos 

diferentes ritmos, motivacións, intereses. Falamos de estratexias de 

traballo indagatorias, de aprendizaxes cooperativas, titoría entre iguais, 

bancos de actividades graduadas… dentro do traballo por proxectos, 

que é o método máis aberto e que mellor nos permite atender á 

diversidade. 

4) Actuacións de apoio a alumnos e alumnas con distintos ritmos de 

aprendizaxe dentro do mesmo nivel. Acudindo os especialistas á aula, 

para iso estableceranse uns horarios a principio de curso en 

coordinación con xefatura de estudos. 

5) Variedade de materiais e soportes para recompilar e transmitir a 

información: escritos, icónicos, audiovisuais, manipulativos, informáticos 

etc. 

6) Coordinación entre a escola e a familia, no horario de titoría 

establecido para iso (PAT). 



 

Esgotadas as medidas ordinarias, se seguimos detectando que algún alumno 

ou alumna ten dificultades de aprendizaxe e non evoluciona, solicitaremos 

avaliación psicopedagóxica especializada seguindo o proceso establecido para 

este caso. Estas medidas inclúense xa dentro das EXTRAORDINARIAS. 

As medidas extraordinarias son aquelas que requirirán ao alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo, os cales se identifican mediante 

avaliación psicopedagóxica. Esixirán recursos persoais e materiais para 

atender as necesidades (profesorado de pedagoxía terapéutica, de audición e 

linguaxe, fisioterapeutas etc.), así como a elaboración de adaptacións 

curriculares individualizadas. 

Seguindo o Título II da LOE sobre Equidade en educación, este alumnado 

poden ser: 

- Alumnado con necesidades educativas especiais: segundo a LOE son os 

alumnos ou alumnas que “requiren determinados apoios e atencións 

educativas específicas derivadas de discapacidade (física, psíquica ou 

sensorial) ou graves trastornos de conduta”. 

As medidas que tomaremos para responder ás súas necesidades son: 

Adaptacións curriculares individualizadas: que son un conxunto de 

modificacións realizadas nun ou varios dos elementos básicos do currículo 

(obxectivos, contidos…) e/ou nos seu elementos de acceso (físico, á 

comunicación) para un alumno/a concreto. 

- Alumnado con integración tardía ao sistema educativo: A Educación infantil 

non é unha etapa obrigatoria polo que non se atopan alumnos ou alumnas 

cunha incorporación tardía ao sistema educativo, aínda que se se detectan 

desigualdades entre os alumnos en función de cando fosen escolarizados, a 

estimulación recibida, coñecemento ou descoñecemento do idioma etc., o 

equipo docente de Educación Infantil tratará de compensar esas desigualdades 

utilizando as medidas ordinarias mencionadas anteriormente. 

- Alumnado con altas capacidades intelectuais: son aqueles que teñen unha 

intelixencia moi superior á media; existen diferenzas tanto a nivel cuantitativo 

como cualitativo, cunha boa capacidade creativa e unha motivación intrínseca 

pola aprendizaxe. As medidas que tomaremos para atender ás súas 

necesidades son:  



 Programas de enriquecemento educativo. 

 Flexibilización do período de escolarización (pouco frecuente 

nesta etapa). 

 

De todas estas medidas quedará constancia no expediente do alumno ou 

alumna e manterase informada á familia (pedirase a súa autorización cando 

sexa necesario). 

Para que os obxectivos e contidos, xa indicados, se adapten a estes nenos e 

nenas téñense que ter presentes as características xerais evolutivas pero 

tamén as individualidades de cada un deles. 

 

Características evolutivas: 

Os nenos do segundo ciclo de Educación Infantil, partindo da idea piagetiana 

de que se encontran no estadio preoperacional do pensamento intuitivo (dos 4 

aos 6 – 7 anos), presentan, a nivel xeral, as seguintes características: 

- Características motrices. 

- Alternan os ritmos regulares do seu paso. 

- Realizan un salto en largo á carreira ou parado. 

- Poden saltar con rebote sobre un e outro pé. 

- Cústalles saltar nun pé, pero si manteñen o equilibrio sobre un pé. 

- Xa poden abotoar roupa. 

- Realizan o círculo no sentido das agullas do reloxo. 

- Aínda non poden copiar un rombo dun modelo. 

- Poden trepar, balancearse, saltar ós costados… 

 

- Conduta adaptativa. 

- Formulan moitas e variadas preguntas. 

- Son numeradores e clasificadores. 

- Poden recortar figuras grandes e simples. 

- A súa comprensión do pasado e do futuro é moi escasa. 

- Poden copiar un cadrado ou un triángulo. 

 

- Características lingüísticas. 



- Fan preguntas: por que?, como?... 

- Gústanlles os xogos de palabras. 

- Non lles gusta repetir as cousas. 

- Teñen dificultades cos tempos verbais. 

- Fan oracións máis longas. 

 

- Conduta persoal-social. 

- Van sos ao baño. 

- Mesturan a fantasía coa realidade. 

- Suxiren quendas para xogar. 

- Son conversadores. 

- Usan moito o pronome de primeira persoa. 

 

Características individuais destacables: 

De entre todo o alumnado da Educación Infantil, hai varios alumnos e alumnas 

que presentan necesidades específicas de apoio educativo e outros que están 

en proceso de valoración.  

De entre o alumnado matriculado en 6º de Infantil, identifícanse os seguintes:  

Unha nena presenta atrofia cerebelosa, tendo asignadas 5 sesións coa 

mestra especialista en Audición e Linguaxe e 4 sesións coa de Pedagoxía 

Terapéutica. Un neno presenta un trastorno do espectro autista, tendo 

asignadas 5 sesións coa mestra especialista en Audición e Linguaxe e 5 

sesións coa de Pedagoxía Terapéutica. E un neno presenta Perthes bilateral. 

Para todo este alumnado cóntase co apoio das persoas coidadoras do centro.  

De entre o alumnado matriculado en 5º de Infantil, tres nenos están sendo 

avaliados polo Departamento de Orientación, recibindo xa a intervención da 

mesta especialista en Audición e Linguaxe. Ademais hai unha nena que 

presenta sordeira bilateral tendo implantes cocleares. A mestra especialista 

de Audición e Linguaxe imparte 4 sesións nesta aula.  

No 4º nivel, está matriculada unha nena que presenta un tumor glial que deriva 

nunha neurofibromatose, que na actualidade non pode asistir á escola por 

estar recibindo tratamento. Esta nena ten asignadas 2 sesións de Audición e 

Linguaxe, que se están a realizar na outra aúla de 4º nivel, mentres a nena non 

se incorpora a aúla. Unha nena presenta hemiparesia, tendo asignadas 3 



sesións coa mestra de Audición e Linguaxe. Esta nena tamén conta co apoio 

das persoas coidadoras.  

 

9. OS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

A LOE, os decretos do currículo e as ordes de avaliación constitúen o marco de 

referencia obrigado para o desenvolvemento do proceso avaliador nos centros e 

nas aulas de Educación Infantil. Neste marco determínase que a avaliación debe 

abarcar tanto a actividade de ensino coma a de aprendizaxe e que debe ser 

constituír un proceso formativo, continuo, sistemático, flexible e integrador. Este 

proceso ten como obxectivos: 

 Coñecer a situación de partida dos compoñentes que inciden no proceso 

no momento en que se propón a avaliación. 

 Facilitar a formulación dun modelo de actuación adecuado ao contexto, en 

función dos datos anteriores. 

 Seguir a evolución do desenvolvemento de capacidades e competencias e 

a construción gradual dos distintos tipos de contido. 

 Tomar as decisións necesarias para adecuar o deseño e 

desenvolvemento da nosa acción educadora ás necesidades e logros 

detectados nos alumnos nos seus procesos de aprendizaxe. 

 

9.1. Avaliación do proceso de aprendizaxe 

9.1.1. Os criterios de avaliación 

Tal como se recolle na Orde de 25 de xuño de 2009 pola que se regula a 

implantación, o desenvolvemento e a avaliación no segundo ciclo da educación 

infantil na Comunidade Autónoma de Galicia:  “A avaliación nesta etapa, 

concibida como un instrumento regulador, orientador e autocorrector do 

proceso educativo, realizarase de forma continua e considerarase un elemento 

máis da actividade educativa coa finalidade de obter información sobre o 

desenvolvemento das nenas e dos nenos, mellorar e reaxustar a intervención 

das persoas responsables deste proceso e tomar decisións tanto individuais 

coma colectivas. 

Os criterios de avaliación de cada unha das áreas serán os referentes para 

coñecer, por unha banda, a medida en que o alumnado desenvolveu as 



capacidades enunciadas tanto nos obxectivos da etapa coma nos de cada 

unha das áreas e, pola outra, para identificar as aprendizaxes adquiridas e 

valorar o grao de iniciación no desenvolvemento das competencias básicas.” 

O currículo oficial establece uns criterios que constitúen enunciados que indican 

que é o que hai que avaliar para cada área. Os centros deberán establecer a 

concreción e adaptación destes criterios nas súas concrecións curriculares. Este 

documento inclúe unha proposta. Tal proposta incorpora, ao tempo, a relación 

entre os criterios e as competencias específicas que propuxemos. 

Os criterios de avaliación fan posible a acción educadora ao permitir o 

seguimento dos procesos de ensino-aprendizaxe axustando os itinerarios que se 

percorren en función dos obxectivos previstos. Aquí atópase a súa gran finalidade 

ou función formativa. 

 

9.1.2. Técnicas e instrumentos de avaliación 

Como se indica na Orde de 25 de xuño de 2009 “A observación directa e 

sistemática, a análise das producións das nenas e dos nenos e as entrevistas 

coas familias ou os titores legais constituirán as principais técnicas e fontes de 

información do proceso de avaliación” 

e a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos haberán de ser 

variados. Para recoller datos podemos servirnos de diferentes técnicas de 

avaliación: 

 A observación de comportamentos. 

 Entrevistas. 

 Diálogos e cuestionarios orais. 

 Análise de expresións plásticas, dramáticas, musicais, orais, escritas. 

 

Os datos recóllense en diversos instrumentos para a avaliación. Podemos 

clasificalos en oficiais, cuxo formato foi determinado pola Administración, ou 

persoais, de formato libre seleccionados ou construídos polo profesor ou equipo 

de profesores. 

Son documentos de avaliación, segundo a orde de 25 de xuño de 2009: o 

expediente persoal que contén, polo menos: a) O informe persoal, b) O informe 

de avaliación inicial, c) O informe anual de avaliación individualizado, d) O 

informe individualizado de final de ciclo.  



 Entre os instrumentos de rexistro do profesor ou equipo que empregaremos 

destacamos os diarios de clase, as escalas de valoración (para contidos e 

indicadores de desempeño de tipo actitudinal e procedemental) e listas de 

control (para contidos e indicadores de desempeño vinculados ao dominio 

conceptual). 

 

9.1.3. Momentos da avaliación 

Desenvolverase unha avaliación inicial, continua e final. Atendendo á orde de 

25 de xuño de 2009, a avaliación inicial realizarase “Cando o alumnado se 

incorpore ao segundo ciclo de educación infantil, as persoas titoras dos grupos 

realizarán unha avaliación inicial de cada un. Así mesmo, esta avaliación 

realizarase cando unha alumna ou un alumno se traslade dun centro a outro. A 

avaliación recollerá os datos máis destacados do seu proceso de 

desenvolvemento, terá en conta os datos relevantes achegados pola 

información das familias na entrevista inicial e, no seu caso, os informes 

médicos, psicolóxicos, pedagóxicos e sociais que revistan interese para a vida 

escolar. E, de ser o caso, os informes de escolarización anteriores. A avaliación 

inicial completarase coa información obtida na observación directa por parte 

dos profesionais que atenden ás nenas e aos nenos sobre o grao de 

desenvolvemento das capacidades básicas correspondentes á súa etapa 

evolutiva durante o período de adaptación ao centro escolar.” 

Respecto á avaliación continua, a citada orde determina que estableceremos 

tres sesións de avaliación ao longo do curso. 

 

 A avaliación final desenvolverase: 

 Ao final de cada curso, a titora ou o titor elaborará o informe anual 

de avaliación individualizado, no que se reflectirán os datos máis 

relevantes do proceso de avaliación continua. Este informe recollerá o 

grao de consecución dos obxectivos establecidos, así como as medidas 

de reforzo e adaptación que, no seu caso, fosen empregadas. 

 Ao termo do ciclo, co fin de garantir unha atención individualizada 

e continuada, recollerase nun informe o progreso global de cada nena e 

cada neno. Nesta valoración considerarase o avance na consecución 

dos obxectivos correspondentes do ciclo e no grao de iniciación no 



desenvolvemento das competencias básicas. Así mesmo, faranse 

constar os aspectos máis destacables do seu progreso educativo e, no 

seu caso, as medidas de reforzo e adaptación que se adoptasen. O 

informe final anual correspondente ao último curso do ciclo pode ser 

substituído por este informe final de ciclo, a criterio do equipo docente.  

 

 

10. CONCRECIÓN DO PLAN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A 

COMUNICACIÓN 

 

As novas tecnoloxías están cada vez máis presentes na nosa sociedade e 

forman parte da nosa vida cotiá. Desde esta realidade, consideramos 

imprescindible a súa incorporación nas aulas de educación infantil coa 

finalidade de iniciar os nenos/as no seu bo uso. 

 

• O ordenador, coa súa capacidade de interacción, pode ser un 

elemento de recreación de situacións onde o neno/a atope estímulos 

para o desenvolvemento das súas capacidades e habilidades: 

cognitivas, motrices, relacionadas coa identidade e autonomía persoal, 

coa linguaxe e a comunicación, habilidades de relación social etc. As 

aplicacións informáticas posibilitan situacións que permiten non só 

estimular as capacidades infantís, senón tamén previr posibles 

dificultades, que poden ter maior repercusión en etapas posteriores. As 

actividades con programas como Jclic, Hot Potatoes, Pipo, Mr. Potato, 

Tux Paint e cos materiais informáticos identificados no punto 5.5. da 

presente programación, poden resultar altamente motivadoras e 

interesantes. 

 

Tal como destaca Romero Tena (2006), a incorporación da informática na aula 

contempla dúas vías de tratamento que deben ser complementarias: 

 

 Informática como fin: ten como obxectivo ofrecerlle ao alumnado 

coñecementos e destrezas básicas sobre a informática e o manexo dos 



elementos e programas do ordenador. O ordenador convértese, así, en 

obxecto de estudo en si mesmo. 

 Informática como medio: o seu obxectivo é sacar todo o proveito 

posible das potencialidades deste medio; utilízase como recurso 

didáctico para aprender os diversos contidos que se van tratar 

(conceptuais, procedementais e actitudinais) como números, 

coordinación oculo-manual, letras, cores, formas, iniciarse na 

lectoescritura etc. Neste sentido trátase de, por unha banda, aprender 

do ordenador (mediante a utilización de programas didácticos pechados 

previamente, deseñados cuns obxectivos moi precisos) e, pola outra, 

aprender co ordenador (neste caso o ordenador convértese nunha 

ferramenta, para realizar determinadas tarefas escolares como buscar 

información, debuxar, ler, escribir etc.). Desde esta perspectiva convén 

lembrar tamén o seu uso como medio para comunicarse con outros, a 

través de videoconferencias, correo electrónico, Messenger etc. 

 

Na etapa da educación infantil podemos dar cabida ás novas tecnoloxías desde 

unha combinación de propostas organizativas e metodolóxicas como son: a 

aula de informática, o taller de informática e o recuncho do ordenador. 

Xustificamos o uso das TIC, non só pola súa prescrición en todas as 

disposicións legais, senón por consideralas como elemento de innovación e 

mellora da práctica docente.  Utilizaremos as TIC como recurso ao longo de 

toda a programación, promovendo o desenvolvemento da súa capacidade 

procedemental e instrumental, pero sempre contextualizadas dentro da propia 

actividade de aprendizaxe de contidos. Usaremos as TIC de forma transversal, 

non como contidos tecnolóxicos en si mesmos. Apoiarémonos nas TIC para a 

adquisición de contidos fomentando a creatividade e como recurso para a 

investigación e a obtención autónoma do coñecemento, axudándonos desa 

maneira á consecución das competencias básicas.  
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