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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 



ÍNDIC
E 

 
1. Criterios de avaliación. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade. 



1. Criterios de avaliación 
  

3 anos: 

- Progresar no coñecemento do seu corpo. 

- Recoñecer as partes do corpo. 

- Orientarse no espazo. 

-Experimentar e gozar coas nocións básicas: diante/atrás, arriba/ abaixo... 

- Adquirir equilibrio a nivel xeral. 

 

4 anos: 

- Coordinar o corpo globalmente. 

- Coordinar os movementos concretos. 

- Coñecer as principais partes do corpo. 

- Progresar no coñecemento de nocións básicas: dentro/ fora, no medio... 

- Manter o equilibrio . 

5anos: 

- Coñecer as partes do corpo. 

- Correr con axilidade. 

- Saltar cos pés xuntos. 

- Saltar á pata coxa. 

- Ter clara as nocións de diante/ atrás e un lado/ outro.. 



2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: A través da observación e análisis da producción dos 
traballos mandados polo alumnado ( fotos, videos..) 

Instrumentos: Valoraranse positivamente a implicación nas diferentes 
actividades propostas e enviadas. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades Son actividades globalizadas, activas, pensadas para que poidan 

participar nelas co alumnado os diferentes membros da familia e 

baseadas sobre todo no xogo e na motivación. 

Algunhas actividades tipo que se envían son: 

.Bailes: Das partes do corpo, de diferentes ritmos, de imitación de 

animais, danzas... 

.Xogos: De equilibrio, mobilidade, orientación espacial, 

coordinación, lateralidade, atención .... 

. Relaxación: Para acabar a sesión, a través de ioga, música... 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Levarase a cabo baixo un enfoque globalizador e destacando en 

todo momento o xogo , como medio de aprendizaxe. Enviando 

diferentes propostas a través do blog de infantil que está colgado na 

páxina web do centro e espazo Abalar. 

Materiais e 
recursos 

Sempre pensados en cousas que se poden encontran nunha casa de 

maneira habitual: vasos de plástico, pratos de papel, caixas de 

panos, macarróns, papeis, pinturas, cadeiras , corda, elástico... 

 
 

4. Información e publicidade 

Información 
ao alumnado 
e ás familias 

 
A información é traspasada as familias a través da páxina web do 

cole , do blog de infantil, e do espazo Abalar. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


