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1. Criterios mínimos de promoción 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Recoñece as partes do corpo. 

Ten adquiridos hábitos de hixene persoal básicos.Controla os trazos básicos. 

Aprecia os cambios do contorno físico. 

Nomea e coñece algún animais e plantas da súa contorna 

Identifica ós membros da familia e as dependencias da casa. 

Coñece a secuencia temporal de almorzó, xantar e cea 

 Recoñece, conta e escribe os números: 1, 2 e 3. 

Percibe, recoñece e mestura as cores básicas. 
 
Identifica as formas xeométricas: círculo, cadrado e triángulo. 

Goza coa música. 

Identifica e escribe o seu nome. 

Posúe un vocabulario propio e axeitado a súa idade. 

Amosa unha actitude de escoita nas conversas e contos. 

Comprende mensaxes orais e realiza ordes sinxelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Avaliación e cualificación  

 
 
 
 
 
 
 
AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS: observación non será directa e sistemática, senón 
que xurdirá a partires do feedback de fotografías e videos que nos 
envíen as propias familias. Deste xeito poderemos observar as 
produccións dos mais pequenos e pequenas.Así mismo tamén as 
charlas e tutorías , vía telemática, coas familias poderán ofrecernos 
información dos cativos e cativas. 

INSTRUMENTOS: O diario, o caderno e o anecdotario poderán seguir 
empregándose para facer pequenas anotacións dos nosos cativos e 
cativas. Ademais farase un rexistro de tódalas actividades que se envían 
semanalamente as familias, así coma un rexistro das actividades que nos 
envían os pequenos e pequenas (en fotografías e videos). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

 

Actividades As actividades que se levarán a cabo durante o 3º trimestre 

serán de recuperación, repaso, e reforzo. Asi mesmo, 

proporanse actividades de todo tipo, coma por exemplo: 

a) ACTIVIDADES DE LECTOESCRITURA. 

ð Cada semana proporáselles a letura dun conto ás 

familias, para seguir fomentando o pracer e o gusto 

pola mesma ademáis irá acompañada dunha 

actividade ou manualidade que os cativos terán que 

facer.  

ð Actividades variadas 

relacionadas co seu 

nome, os nomes dos seus 

familiares e recordando 

o nome dos seus 

compañeiros de clase.  

Un exemplo de 

actividade sería facer o seu nome con materiais da 

súa contorna ou do seu fogar: 

 

 

 

 

 



 

b) ACTIVIDADES DE LÓXICA-MATEMÁTICA 

Ø Actividades relacionadas co concepto numérico. 

Realizaremos diversas actividades onde o alumnado 

repase e reforcé os conceptos aprendidos na aula: 

contar, clasificar, seriar, ordear os números, 

secuenciar. Faremos uso de cancións, materiais de 

refugallo, actividades impresas e de repaso… Un 

exemplo sería esta actividade onde deben colocar 

os números en orde e 

despois unha 

cantidade a dito 

número.  

 
Ø Actividades relacionada coa xeometría. Como a 

búsqueda de obxectos de diferentes formas 

xeométricas anteriormente: círculo, triángulo e 

cadrado, construcción de figuras e formas 

xeométricas e realización de fichas relacionadas 

coa xeometría. Un exemplo sería a seguinte 

actividade impresa: 

Ø Actividades de construción: proporánse actividades 

de construcción con diferentes materiais ou 

xoguetes que teñan nas súas casas. Un exemplo de 

actividade sería facendo uso 

dos rolos do papel hixiénico 

 

 

 

 



c) ACTIVIDADES PLÁSTICAS.  

§ As actividades serán moi variadas coma por 

exemplo: estampar con froitas e verduras, pintar con 

materiais naturais e especias naturais, pintar con 

témperas, facer plastilina caseira, modelar con 

diferentes materiais (miga de pan), etc. 

§ Construccións de xoguetes con materiais de refugallo: 

por exepmlo un 3 en raia. 

d) ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

- Non podemos esquecernos de traballar un aspecto da 

educación tan importante coma este, e máis nos 

momentos nos que nos atopamos, por iso e coa 

colaboración das familias, continuamos traballando 

as emocións na casa, seguindo así coas actividades 

iniciadas na aula. Un exemplo de actividade son “os 

botes das emocións” onde o alumnado expresará 

como se sinte cada día e cal é a causa de esa 

emoción. 

 

 

 

 

 



Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade)  

 

As propostas das mestras enviaranse por vía telemática, 

posto que previamente puxémonos en contacto con todas 

as familias, corroborando que todas elas tiveran un acceso 

a rede de internet. Cada semana enviaranse propostas 

diferentes, variadas e lúdicas que cumpran os principios 

metodolóxicos de xogo, individualización, actividade, 

significatividade, globalidade… 

O principio máis importante deste 3º trimestre é a 

apertura ao contorno, onde se nos especifica claramente a 

relación familia-escola e a súa importancia. A cal, neste 

momentos, é vital para levar a cabo o proceso de ensino-

aprendizaxe. 

 
Materiais e recursos As propostas de actividades serán elaboradas tendo en 

conta ,sempre ,que poidan ser modificables e adaptables 

aos recursos que teñan as familias nas súas casas. 

Empregamos recursos que todos e todas poidan ter, coma 

por exemplo, tuppers de plástico, froitas, escarvadentes, 

fariña, botes de cristal , folios ou papeis, rolos do papel 

hixiénico, pajitas, vasos de plástico,elementos naturais 

coma pedras ou palos que poidan atopar na rúa,etc 

Así mesmo moitos e moitas de eles e elas tamén empregan 

xoguetes ou materiais dos que xa disponen nas súas casas. 

 
 
 

4. Información e publicidade  

Información ao alumnado e 
ás familias  

 

No terceiro trimestre a comunicación e información as 

familias levarase a cabo mediante a plataforma 

Abalar e tamén a través da aplicación Whatsapp 

debido a que é una aplicación a que todo as familias 

teñen acceso e facilitanos que a transmisión de 

información chegue todas elas vía “lista de difusión”. 

Tamén nos ofrece un feedback constante con todas 



elas de xeito inmediato, pois resolvemos as súas 

dúbidas , cuestión, falamos cos pequenos e pequeñas, 

mandamos audios e videos para que nos sigan vendo 

e escoitando, etc. 

Ademais as familias accederán as propostas e 

actividades semanais que as titoras subimos ao blogue 

de educación infantil: 

https://recantodoscativos.blogspot.com 

 
Publicidade  

 

Coma ben explicamos anteriormente, as propostas de 

actividades estarán subidas ao bloge para que 

accedan todas as familias, e así mismo tamén 

subiremos fotografías ou videos do feedback 

educativo que mantemos cos cativos e cativas, onde se 

poderá observar o traballo que realizan nas súas 

casas.  

Ademais a través da web do centro 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipinfantefelipe/ 

poderán coñecer información relevante tanto das 

instruccións que se vaian recibindo, coma os aspectos 

administrativos do mesmo. 

 
 


