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1. Competencias básicas 

Atendendo ó Decreto de Currículo, durante este trimestre coas actividades 

propostas continuaremos contribuíndo o desenvolvemento das competencias 

básicas do noso alumnado: 

 Competencia en comunicación lingüística: nos contos, adiviñas, 

debuxos, expresión oral nas gravacións e vídeos, videoconferencias… 

 Competencia matemática: na aproximación á suma, conteo, relacións 

entre obxectos, comparacións, agrupamentos, series… 

 Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: 

características do medio rural, observacións pola ventá, observacións nas 

saídas, relación cos familiares que viven con eles e cos que non se poden 

ver… 

 Tratamento da información e competencia dixital: dependendo as 

familias teñen diferentes recursos pero procurarase que os nenos e nenas 

sexan máis autónomos cos medios tecnolóxicos próximos a eles e que 

valoren a gran utilidade destes para comunicarnos na distancia. 

 Competencia social e cidadá: traballaranse as normas da casa e as 

relacionadas co estado de alarma actual, e da súa importancia para estar 

sans, non só nos senón tamén o resto da comunidade. 

 Competencia cultural e artística: a través de manualidades, elaboración 

de plastilina caseira, pintura, fotografía, recoñecemento de cadros, 

cancións… Ademais accederemos a museos virtuais. 

 Competencia para aprender a aprender: saber pedir axuda, utilizar os 

recursos de forma axeitada… 

 Competencia para a autonomía e iniciativa persoal: aprender a ser 

responsable,  procurarase que este tempo nas casas avancen na 

autonomía (vestirse e espirse sos, hixiene, alimentación…), expresar e 

identificar emocións…e avanzar progresivamente no control das mesmas. 

 

 

 

 



2. Metodoloxía: 

As orientacións metodolóxicas a seguir son: 

- Ter en conta a diversidade do alumnado e a das súas circunstancias 

familiares nesta situación singular. 

- Crear un clima relacional e de afectividade positivo, mediante a 

comunicación constante con nenos/as e as súas familias. 

- Utilizar todas as posibilidades que hai ó noso alcance para 

comunicarnos coas familias (correo electrónico, vía telefónica, 

videoconferencias, páxina web e blogue do colexio...). 

- Transmitir ás familias a importancia do ensaio-erro para a 

aprendizaxe. 

- Lembrar as familias a importancia da reiteración na rutina, nas 

idades nas que se atopa o nos alumnado. 

- Ter en conta os seguintes aspectos á hora de programar as 

actividades: 

 Casuísticas das familias: recursos, tempo dispoñible dos 

familiares, se os pais e nais traballan, se quen os coidan son 

outros familiares como os avós, se están nun medio rural ou 

urbano, se teñen irmáns… 

 Os diferentes momentos do día: utilizar materias que teñan nas 

casas (de refugallo, da natureza …),  

 Os coñecementos previos do noso alumnado: para que sexan os 

protagonistas do seu aprendizaxe. 

 Que sirvan como instrumentos de avaliar: pretendemos que nos 

sirvan como referencia a hora de avaliar, o alumnado nos enviará 

fotos e vídeos facendo algunhas actividades para que quede 

constancia do traballo que realizaron. 

 

 

 

 

 

 



3. Materiais e recursos 

En cada unha das casas dos nosos alumnos /as atopámonos con diferentes 

recursos materiais e tamén coa falta deles como: ordenadores, tablet, acceso a 

internet, impresora, materiais manipulativos (puzles, xogos, encaixables…), 

material funxible (ceras, plastina, rotuladores, pegamento, pintura de dedos…). 

E tamén diferentes recursos persoais como: dispoñibilidade dos pais e nais, 

irmáns menores ou maiores, convivencia ou coidado de outros membros da 

familia como avós… 

Dependendo destes adecuaremos as nosas propostas. As cales realizaremos a 

través da páxina do centro subindo:  recursos online (vídeos, apps...), fichas 

ou PDFS elaborados por nós, recursos utilizados en proxectos do 

centro... 

 

4. Criterios e ítems de avaliación 

Os criterios de avaliación a nivel de ciclo son: 

- Diferenciar entre as características e materiais de diferentes obxectos. 

- Coordinarse de forma óculo-manual para avanzar na escritura. 

- Ser quen de agrupar obxectos segundo a forma, a cor e o tamaño. 

- Expresar mediante diferentes linguaxes sentimentos e necesidades. 

- Gozar coa lectura de forma cada vez máis autónoma. 

Os ítems de avaliación organizados por cursos son: 

4º EDUCACIÓN INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

- Ten autonomía nas accións encamiñadas á satisfacción das 

necesidades básicas: a alimentación, a hixiene... 

- Globalmente móvese con axilidade. 

- Ordena o que ve desordenado. 

- Esforzase na realización das tarefas. 

- Resolve positivamente os conflitos cotiáns, regulando os seus impulsos 

e emocións. 



 Coñecemento do contorno 

- Clasifica os obxectos atendendo a algún criterio. 

- Emprega cuantificadores básicos (máis, menos, igual...). 

- Asocia algúns números coas cantidades que representan. 

 

Linguaxes: comunicación e representación 

- Escoita con atención a lectura de diferentes textos literarios: contos, 

relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas... 

- Amosa imaxinación e iniciativa nas súas producións plásticas. 

- Participa con interese en actividades expresivas corporais. 

- Explora as posibilidades sonoras de obxectos cotiáns e instrumentos 

musicais. 

- Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empregan as 

TIC. 

Inglés 

- Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

Relixión Católica 

- Séntese membro dunha familia. 

 

5º EDUCACIÓN INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

- Ao rematar unha actividade individual, ordena o material. 

- Expresa e identifica nel mesmo diferentes emocións. 

Coñecemento do contorno 

- Asocia algúns números coas cantidades que representan. 

- Enumera diferenzas e semellanzas entre obxectos pola forma. 

- Fai agrupamentos de obxectos atendendo a unha cantidade 

determinada. 

Linguaxes: comunicación e representación 

- Expresa con espontaneidade e coherencia emocións, sentimentos e 

vivencias. 

- Percibe diferenzas e semellanzas entre palabras atendendo a 

propiedades cuantitativas (cantidade de letras, palabras longas e 

curtas). 

- Recoñece os sons do entorno natural e social. 



Inglés 

- Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

Relixión Católica 

- Identifica á familia como as persoas que comparten as súas vidas e se 

queren.  

 

6º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

- Participa activamente nas actividades e tarefas. 

- Ten confianza nas súas posibilidades nas tarefas habituais. 

- Gústalle participar en xogos que supoñen exercicio motor, como 

carreiras ou saltos. 

Coñecemento do contorno. 

-  Emprega a acción de contar como estratexia para a obtención dun dato 

numérico. 

- Identifica as propiedades dos obxectos empregando os sentidos. 

- Participa en xogos de mesa sinxelos. 

Linguaxes: comunicación e representación. 

- Iniciouse no uso da escrita en situación contextualizadas e reais. 

- Amosa imaxinación e iniciativa nas súas producións plásticas. 

- Participa activamente na interpretación de cancións e xogos musicais. 

Lingua estranxeira 

- Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

Relixión 

- Valora a natureza coma un agasallo de Deus a todas as persoas. 

 

 

 

5. Avaliación e cualificación:  

Os procedementos que empregaremos para avaliar son. 

- As conversas diarias coas familias. 

- Cuestionarios. 



- Titorías (por e-mail, teléfono, videochamada ou en persoa se é posible). 

E os instrumentos: 

- Produtos finais dos nenos/as, fotografías e vídeos. 

- E se é o caso, observación dos nenos e nenas na aula á volta da 

corentena. 

Seguindo a Orde do 25 de xuño de 2009 e ás Instrucións do 27 de abril de 

2020, a avaliación será global, continua e formativa.  A hora de avaliar ao noso 

alumnado flexibilizaremos os criterios de avaliación (tomaranse como 

referencia os do primeiro e os do segundo trimestre). 

Para avaliar ao alumnado realizaremos ao final de curso un informe 

individualizado de cada alumno/a, tal e como se require nas instrucións do 

27 de abril de 2020. En dito documento deixaremos constancia de como foi o 

progreso de cada alumno tendo en conta diferentes ámbitos (desenvolvemento 

motor, lingüístico...); e (a través de fotografías enviadas polas familias) 

dalgunha das tarefas que realizou durante este tempo. 

No inicio do vindeiro curso 2020/2021 reforzaremos os contidos traballados 

no curso actual. Para despois, continuar avanzando na consecución dos 

obxectivos de etapa e traballando novos contidos.  

Adaptarase dito inicio de curso para facilitarlle o máximo posible o cambio de 

etapa o alumnado que actualmente se atopa en 6º de Educación Infantil. 

 

6. Coordinación coas familias 

Se xa era importante a coordinación e conexión entre as familias e escola, 

nestas circunstancias excepcionais do estado de alarma aínda o é máis. Polo 

tanto, para favorecer a participación e colaboración das familias: 

- Tentarase que a comunicación sexa continua e fluída nas canles que 

temos a nosa disposición (e-mail, mensaxeira Abalar, redes sociais, web 

e blogue de educación infantil do centro, teléfono, videochamada, en 

persoa cando sexa posible…). 



- Compartirase coas familias como imos avaliar este trimestre 

(observación das producións dos nenos se é posible, mediante as 

fotografías que nos enviaron realizando actividades, vídeos...) e os que 

criterios imos ter en conta. 

- Enviaráselles un informe avaliativo final ao rematar o trimestre, tal e 

como recolle a actual lexislación vixente.  

 

7. Actividades 

Adaptámonos a nova situación e continuamos a traballar por proxectos. “Misión 

aprender na casa”  non deixa de ser un proxecto máis dos que realizamos, 

pero cunhas características diferentes. 

Todas as actividades propostas ao alumnado atópanse na páxina web do 

centro: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1481 

Como se pode ver accedendo ao enlace, temos subidas na carpeta de 

Educación Infantil actividades comúns que poden realizar todos os nenos/as do 

ciclo. Ademais, cada aula conta coa súa carpeta na que cada unha de nós vai 

subindo semanalmente actividades adaptadas o nivel dos nosos alumnos/as. 

A proposta destas actividades será flexible, xa que as familias as poderán 

organizar segundo as súas circunstancias e os intereses dos seus fillos/as. 

Por outra banda, no blogue de Infantil do colexio imos subindo con frecuencia 

as fotografías e vídeos que nos envía o noso alumnado realizando algunhas 

das actividades que propoñemos. Como se ver neste enlace: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/blogdeinfantil 

 

8. Publicidade do documento. 

Este documento darase a coñecer as familias e o resto da comunidade 

educativa coa súa publicación, o 12 de maio de 2020, na páxina web do centro. 

Se informará as familias da publicación do mesmo empregando a plataforma 

Abalar Móbil. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/node/1481
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgandarasofan/blogdeinfantil

