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1.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

Esta programación didáctica está destinada aos alumnos/as  do 2º ciclo de Educación 

Infantil do CEIP Joaquín Rodríguez Otero , tendo en conta as tres áreas que conforman o 

currículo da Educación Infantil ( Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o 

currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia).  Estas áreas son: 

 

- Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

- Coñecemento do contorno. 

- Linguaxes: comunicación e representación. 

 

As cales deben concibirse cun criterio de globalidade e interdependencia,  

desenvolveranse mediante a realización de experiencias significativas para o 

desenvolvemento global dos nenos/as. 

Este 2º ciclo de Educación Infantil está formado por dúas aulas: unha aula con 

alumnos/as de 4º  de EI.  e outra aula con alumnos/as de 5º e 6º de EI , sendo un total  de 

24 alumnos/as, que proceden do núcleo urbano da localidade de Buño e das parroquias 

próximas. 

No grupo de 5º de EI contamos cun neno cunha catarata no ollo esquerdo no que usa 

lentilla. 
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2. PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 

O período de adaptación do alumnado de educación infantil que se incorpora por primeira 

vez ao centro, ao cal se refiren o punto 1.8 do capítulo VI do anexo á Orde do 22 de xullo 

de 1997 pola que se regulan determinados aspectos organizativos e de funcionamento 

das escolas de educación infantil, dos colexios rurais agrupados, dos colexios de 

educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da 

Consellería de Educación  e  Ordenación  Universitaria,  o  punto  53  das  instrucións  

que  regulan  a  organización e o funcionamento dos centros públicos integrados, 

aprobadas pola Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento do Decreto 7/1999, polo que se implantan e regulan os centros públicos 

integrados de ensinanzas non universitarias, e o artigo 3 da Orde do 25 de xuño de 2009 

pola que se regulan a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo 

da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, terá a mínima duración 

posible que permita acadar os seus obxectivos e, en todo caso, non se prolongará máis 

alá do día 30 de setembro de 2020.  

Esta medida poderá aplicarse, de xeito excepcional, tamén a outros alumnos e alumnas 

da etapa que o precisen para facilitarlle a volta ás aulas. No caso de este centro o período 

de adaptación abarca ate o día 21 de setembro , non sendo preciso aplicar o período de 

adaptación  a outro alumnado da etapa limitándose o alumnado de nova incorporación. 

Neste curso escolar incorpóranse 11 nenos e nenas a 4º de Educación Infantil. 

O alumnado de 3 anos dividiuse en dous grupos: grupo A (5 nenos) e grupo B (6 nenos). 

Xoves 9 setembro:  

- Incorporouse o alumnado de 5º e 6º en horario completo de 9.40 a 14.50 horas. 

- Grupo A de 3 anos  que asistiu en horario de 11 a 13 horas. 

Venres 10 setembro: 

- Incorporouse o grupo B de 11 a 13 horas. 

A segunda semana (do 13-17 de setembro): 

- De luns a martes os grupo A e B asistiron en días alternos en horario de 11 a 13 

horas. 

- O xoves e o venres asistiron os grupos A e B xuntos en horario de 10 a 13 h. 

A terceira semana (días 20 e 21 de setembro): 

- Acudiron os dous grupos de 10:00 a 14:00h. 
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A partir do 22 de setembro acudiron todos o nenos en horario completo (9:40- 14:40h). 

 

O período de adaptación desenvolveuse con normalidade, excepto algún choro ao 

despedirse das familias, non houbo maiores complicacións. 

 

 

3.  AVALIACIÓN INICIAL 

 

Fíxose unha avaliación inicial para coñecer o estado de todo o alumnado a través da 

revisión dos informes finais no expediente que se atopa no centro. 

Tamén nos servimos da observación na aula dos comportamentos, actitudes, emocións e 

interaccións das primeiras semanas do curso escolar 2021-2022. 

Co respecto ao alumnado de 4º de Educación Infantil, esta información complétase cos 

datos que proporcionan as familias na entrevista inicial sobre aspectos relevantes do 

desenvolvemento do neno/a. 

Así mesmo tamén se terán en conta os posibles informes médicos, psicolóxicos, 

pedagóxicos ou sociais que revertan de interese para a vida no centro. 

A partir desta avaliación inicial adáptase a secuenciación de contidos a traballar ao longo 

do curso, sobe todo no primeiro trimestre. 

Determinase reforzar as competencias clave en comunicación lingüistica, matemática e 

social e cívica. 

 

4.  METODOLOXÍA ADAPTADA AO CONTEXTO DA SITUACIÓN COVID. 

Realidade que o Covid nos achega este presente curso, medidas adoptadas: 

Tema Modificación 

Desprazamentos 

polo centro 

· Recomendado o uso da máscara en todo momento. 

· Redución dos desprazamentos entre clases. 

· Realizaranse en filas e ocupando sempre a parte dereita do 

corredor e respectando as quendas de circulación. 

Entradas · Entrada do alumnado en filas que garantan a distancia 

interpersoal. 

· Creación dun espazo diferenciado no pavillón por grupo e 

alumno para a formación das filas. 
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· O profesorado acompañará o alumnado ata as aulas 

supervisando as rutinas de hixiene e ocupación do seu lugar. 

Saídas · Organización das saídas en filas por clase que garantan a 

distancia interpersoal. 

· Emprego do espazo sinalado no pavillón para organizar as 

saídas do alumnado transportado e non transportado. 

Recreos · Organización de zonas diferenciadas para os grupos/clase. 

· Entrada e saída o recreo organizada en filas. 

· Realización de habituacións hixiénicas de lavado de mans. 

Aulas · Creación de grupos estables de traballo nos grupos/clase. 

· Distribución do espazo das aulas para garantir a distancia 

interpersoal. 

Aseos · Asignación do uso aseos os distintos grupos/clase. 

· Limitación do aforo a 1 persoa e regulación do acceso. 

Actividades 

interetapas 

· Debido á organización en grupos de traballo estable, non se 

levarán a cabo actividades nas que se mesture alumnado. 

Titorías · As titorías presenciais realizaranse con cita previa e seguindo 

as normas de seguridade reflectidas no plan de actuación. 

Priorizaranse as titorías telemáticas. 

Acompañamento 

do alumnado 

· Limítase a un acompañante por alumno no recinto escolar 

tanto na entrada como na saída. 

· Respectaranse as zonas de espera sinaladas para o 

acompañamento do alumnado. 

Inclúense actividades de hábitos de hixiene e desinfección que garantan a seguridade 

nesta situación. O alumnado deberá ser coñecedor de todas as pautas de seguridade e 

das rutinas diarias. Destinaranse tempos, ao comezo da mañá, durante ela e á saída, 

para estes procesos de limpeza e lavado de mans, priorizando o uso de xabón. 

Reforzar usar o cóbado para tusir ou esbirrar e non levar cousas á boca nin quitar a 

mascarilla cando non estamos sentados no grupo de traballo ou fóra da aula, así como 

manipulala de xeito adecuado polas gomas. 

A distribución das mesas de aula realizarase de xeito que o alumnado teña contacto con 

un grupo estable de traballo moi reducido de compañeiros e compañeiras, mais mantendo 

a distancia cos outros pequenos grupos. Haberá  gabetas diferenciadas para gardar o 
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material individual, de xeito que para acceder ao propio non teñan que tocar ou mover o 

dos demais compañeiros ou compañeiras. 

Ventilarase de forma permanente cando non haxa moito frío ou non cambios de  clase 

cando a climatoloxía non permita ter a ventá aberta toda a xornada. 

Intentarase evitar a entrega de tarefas en papel, e o intercambio de papel ou libros entre o 

alumnado.   

Será imprescindible recordarlle ao alumnado a importancia de non compartir o material 

propio sen previa desinfección por parte do mestre ou mestra responsable da aula, así 

como a importancia de gardar as distancias nos desprazamentos inevitables (a outra aula, 

ao patio, ao servizo …). 

As familias deben adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus fillos/as ao colexio 

se presentan algúns dos síntomas compatibles coa COVID; para elo deberán facer un test 

diario no que comproben a temperatura, a presenza de tose seca, dificultade respiratoria, 

a perda de olfacto ou gusto, dor muscular, fatiga severa ou diarrea. 

 

4.1. METODOLOXÍA PARA UNHA POSIBLE TELEDOCENCIA 

O mestre ou mestra manterá estreito contacto mediante Abalar Móbil, correo electrónico 

ou mediante o teléfono do centro de ser preciso, ofertando canles de comunicación coas 

familias. 

O traballo será entregado mediante a Aula Virtual do centro, polo que se destinará o mes 

de setembro a familiarizarse con esta plataforma. Os titores e titoras deberán saber os 

coñecementos e recursos que ten cada familia e facilitarlle a información ao centro. 

A formación básica que un alumno/a (ou familia) debe ter para poder ter un mínimo de 

garantías no caso de ter que realizar docencia non presencial é: 

 

· Acceso á aula virtual. 

· Acceso aos diferentes cursos / áreas nos que estea matriculado/a. 

· Envío de tarefas a través da aula virtual. 

· Utilización de ferramentas dixitais básicas. 

· Consulta de cualificacións e comentarios. 

· Envío de mensaxes por vía interna da aula virtual ou por abalar. 

· Aplicación Abalarmóbil, dende a que poden realizar consultas relacionadas co 

ámbito académico, solicitar titorías e recibir mensaxes do centro ou profesorado. 
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Existe a posibilidade de crear salas de mensaxería dende as que podería interactuar 

co profesorado. 

· Correo electrónico: vía formal para realizar consultas, transmitir información e 

realizar outro tipo de trámites. A dirección empregada será a corporativa: 

ceip.joaquin.rodriguez@edu.xunta.gal 

· Teléfono: no número 881880740 para consultas de carácter xeral. 

 

Curso Acción a realizar Lugar Temporalización 

Educación 

Infantil 

Facilitar usuario e 

contrasinal. 

Colexio (mediante 

mensaxería) 

Primeira semana de 

curso 

Acceder á aula virtual e 

curso correspondente. 

Casa (comprobar 

que familias teñen 

dificultades de 

acceso) 

Primeira semana de 

curso. 

 

Visualizar contidos na aula 

virtual. 

Colexio e casa. 

 

Primeira /segunda 

semana do curso. 

 

 

O primeiro mes do curso pode ser un “laboratorio” interesante para poñer a proba un 

modelo de ensino mixto. O alumnado pode facer tarefas de reforzo e ampliación na súa 

casa a través do ensino virtual ou ben acceder a información (vídeos, pequenos textos) 

que despois se empreguen nas sesións presenciais. 

Isto permitiría tamén afrontar con máis garantías un escenario de semipresencialidade 

nas aulas. 

 

5.CONTRIBUCIÓN DESDE AS ÁREAS AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE DA LOMCE 

 

5.1 ÁREA COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

· EXPRESAR SENTIMENTOS, 

EMOCIÓNS, VIVENCIAS E OPINIÓNS . 

· EXPRESIÓN ORAL E CORPORAL  

· AUTOCONFIANZA  

· RESPECTO Á DIVERSIDADE DE 

RESPOSTAS. 
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2. COMPETENCIA MATEMÁTICA E 

COMPETENCIA BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA 

· SECUENCIAR TAREFAS DA VIDA 

COTIÁ  

· OPERACIÓNS BÁSICAS PARA 

PROMOVER A SÚA AUTONOMÍA  

· OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3. COMPETENCIA DIXITAL 

· ACTITUDE DE INTERESE E 

MOTIVACIÓN ANTE AS NOVAS 

TECNOLOXÍAS 

 

4. APRENDER A APRENDER 

· DESCUBRIR  

· EXPLORAR  

· MANIPULAR  

· FORMULAR HIPÓTESES  

· TOMAR A INICIATIVA 

 

5. COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

· VALORAR AS POSIBILIDADES E 

LIMITACIÓNS PROPIAS E ALLEAS.  

· EXPRESAR SENTIMENTOS, EMOCIÓNS 

E NECESIDADES DOS OUTROS.  

· SER QUEN DE DAR E PEDIR AXUDA.  

· RESPECTAR AS NORMAS DO XOGO  

· FAVORECER ACTITUDES DE 

COLABORACIÓN E HÁBITOS DE 

CONVIVENCIA.  

· ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE 

SEGURANZA, SAÚDE E HIXIENE 

CORPORAL, … 

· ACTITUDES RELACIONADAS CO 

FORTALECEMENTO DA SAÚDE 

INDIVIDUAL E COLECTIVA 

 

6. SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

· AUTONOMÍA E CREATIVIDADE.  

· AUTOCRÍTICA E AUTOCONTROL 

· CÁLCULO DE RISCOS  

· PLANIFICAR E SECUENCIAR A PROPIA 

ACCIÓN 

 

7. CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

· CREATIVIDADE E PENSAMENTO 

DIVERXENTE  

· APRECIAR DIFERENTES 

MANIFESTACIÓNS CULTURAIS. 

5.2 ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

1. COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

· PARTICIPACIÓN NOS DIÁLOGOS.  

· RESPECTAR AS NORMAS QUE 

REXEN AS CONVERSAS.  

· COÑECER AS FORMULAS 

BÁSICAS QUE REXEN OS 

INTERCAMBIOS LINGÜÍSTICOS.  

· EXPRESAR SENTIMENTOS E 

OPINIÓNS UTILIZANDO 

DIFERENTES LINGUAXES. 

 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA E 

COMPETENCIA BÁSICAS EN 

CIENCIA E TECNOLOXÍA 

· HABILIDADES MATEMÁTICAS  
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· FUNCIONALIDADE DAS 

HABILIDADES MATEMÁTICAS  

· IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS  

· ESTABLECER RELACIÓNS DE 

AGRUPAMENTOS,CLASIFICACI

ÓN, ORDE E CUANTIFICACIÓN 

· PENSAMENTO 

CIENTÍFICO-TÉCNICO  

· FORMULAR HIPÓTESES  

 

3. COMPETENCIA DIXITAL 

· PRESENCIA DOS NOVAS 

TECNOLOXÍAS NA VIDA COTIÁ  E 

CONTRIBUCIÓN DAS MESMAS NA 

PROCURA DE INFORMACIÓN  

 

 

4. APRENDER A APRENDER 

· OBSERVAR E EXPLORAR. 

· INTERPRETAR E RELACIONAR 

 

5. COMPETENCIAS SOCIAIS E 

CÍVICAS 

· RELACIONARSE COS DEMAIS 

RESPECTANDO AS NORMAS DE 

COMPORTAMENTO SOCIAL.  

· COÑECER OS DISTINTOS GRUPOS 

SOCIAIS PRÓXIMOS.  

· OBSERVAR OS CAMBIOS E 

MODIFICACIÓNS DO CONTORNO, 

AMOSANDO INTERESE POLA SÚA 

CONSERVACIÓN. 

 

6. SENTIDO DA INICIATIVA E 

ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

· ESTABLECER RELACIÓNS DE 

CONFIANZA, AFECTO, 

COMPRENSIÓN  E EMPATÍA  

 

7. CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

· COÑECER AS MANIFESTACIÓNS 

DA NOSA CULTURA.  

· APRECIAR E VALORAR 

POSITIVAMENTE AS PRODUCIÓNS 

CULTURAIS PROPIAS E ALLEAS  

· COÑECER OUTRAS CULTURAS 

RECOÑECÉNDOAS COMO UNHA 

FONTE DE ENRIQUECEMENTO 

 

5.3 ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

· UTILIZAR DIVERSAS LINGUAXES 

· ACTITUDE POSITIVA CARA AS 

LINGUAS 

· COMUNICARSE NAS DÚAS LINGUAS 

OFICIAIS DA COMUNIDADE  

· INICIARSE NO USO ORAL DA 

LINGUA ESTRANXEIRA  

·  ACHEGARSE A LINGUA ESCRITA  

· COÑECER E REPRODUCIR 

DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS  

 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA E 

COMPETENCIA BÁSICAS EN 

CIENCIA E TECNOLOXÍA 

· ESCRITURA INDETERMINADA, 

NÚMEROS, NOTAS MUSICAIS, 
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ICONAS PARA  REPRESENTAR OS 

PENSAMENTOS, IDEAS…  

 

3. COMPETENCIA DIXITAL 

· ACHEGARSE AO COÑECEMENTO, 

EMPREGO E VALORACIÓN DAS TIC 

 

4. APRENDER A APRENDER 

· FORMULAR HIPÓTESES  

· POTENCIAR A COMPRENSIÓN E A 

EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA  

·  A BIBLIOTECA ESCOLAR COMO 

RECURSO  

· PENSAMENTO CRITICO A HORA DE 

BUSCAR E SELECCIONAR FONTES 

E RECURSOS 

5. COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

· RESPECTAR IDEAS, PENSAMENTOS 

E MANIFESTACIÓNS DOS DEMAIS.  

· VALORAR A LINGUAXE COMO 

FERRAMENTA DE RELACIÓN,DE 

REGULACIÓN  E DE APRENDIZAXE.  

· ESPÍRITO CRÍTICO NA ANALISE DAS 

MENSAXES INFORMATIVAS E 

PUBLICITARIAS. 

 

6. SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

· INICIATIVA PROPIA  

· AUTOCONFIANZA NA EXPRESIÓN 

DE PRODUCIÓNS.  

· SENSIBILIDADE ESTÉTICA.  

· GUSTO POR PARTICIPAR NAS 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN. 

 

7. CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

· COMUNICARSE ORALMENTE NAS 

DÚAS LINGUAS OFICIAIS.  

· INICIARSE NA LINGUA 

ESTRANXEIRA  

· VALORAR POSITIVAMENTE AS 

MANIFESTACIÓNS DAS PROPIA 

CULTURA E DAS ALLEAS  

· ACTITUDE ABERTA, RESPECTUOSA 

E CRÍTICA CARA Á DIVERSIDADE DE 

EXPRESIÓNS ARTÍSTICAS E 

CULTURAIS 

· USO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

COMO FONTE DE COÑECEMENTO  

 

6.OBXECTIVOS 

6.1 OBXECTIVOS XERAIS DO SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Tal como recolle o Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación infantil na Comunidade Autónoma de Galiza, a educación infantil contribuirá a 

desenvolver nas nenas e nenos as capacidades que lles permitan: 

 

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

acción e aprender a respectar as diferenzas. 
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- Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social. 

- Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

- Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

- Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de 

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

conflitos. 

- Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 

expresión. 

- Iniciarse nas habilidades lóxico matemáticas e achegarse á lectura e escritura 

como medio de comunicación, información e gozo. 

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

comunicación. 

- Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación 

 

 

6.2 OBXECTIVOS SEGUNDO AS ÁREAS CURRICULARES 

 

COÑECEMENTO DE SI MESMO/A E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

- Formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmo/a a través da interacción 

cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades e 

limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 

- Coñecer e representar o seu corpo, os seus elementos 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. 

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

quen de denominalos, expresalos e comunicárllelos aos demais, identificando e 

respectando, tamén, os dos outros. 

- Realizar, de xeito cada vez máis autónomo, actividades habituais e tarefas 

sinxelas para resolver problemas da vida cotiá, aumentando o sentimento de 

autoconfianza e a capacidade de iniciativa, e desenvolvendo estratexias para 

satisfacer as súas necesidades básicas. 
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- Adecuar o seu comportamento ás necesidades e aos requirimentos dos outros, 

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

comportamentos de submisión ou dominio. 

- Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguranza, 

coa hixiene e co fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das situacións 

cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

 

COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

- Observar e explorar de forma activa o seu medio, xerando interpretacións sobre 

algunhas situacións e feitos significativos, e amosando interese polo seu 

coñecemento. 

- Relacionarse cos demais, de xeito cada vez máis equilibrado e satisfactorio, 

interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social e axustando 

a súa conduta a elas. 

- Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas 

características, producións culturais, valores e formas de vida, xerando actitudes 

de confianza, respecto e aprecio. 

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

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

gastronomía, etc… 

- Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e 

coleccións, identificando os seus atributos e as súas calidades, e establecendo 

relacións de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación. 

- Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural e algunhas das 

súas reaccións, cambios e transformacións, desenvolvendo actitudes de coidado, 

respecto e responsabilidade na súa conservación. 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

- Utilizar a lingua como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaxe e desfrute, de expresión de ideas e sentimentos, e valorar a lingua 

oral como un medio de relación cos demais e de regulación da convivencia. 
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- Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas 

musicais, iconas e outros símbolos e signos convencionais poden representar os 

pensamentos, experiencias, coñecementos, idease intencións das persoas 

- Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral e a 

través doutras linguaxes, elixindo a que mellor se axuste á intención e á 

situación. 

- Comprender as intencións e mensaxes doutros nenos, nenas e adultos, 

adoptando unha actitude positiva cara á lingua, tanto propia coma estranxeira. 

- Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios amosando actitudes de 

valoración, desfrute e interese cara a eles. 

- Achegarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos. 

- Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura explorando o seu 

funcionamento e valorándoas como instrumentos de comunicación, información 

e desfrute. 

- Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas 

linguaxes e realizar actividades de representación e expresión artística mediante 

o emprego de diversas técnicas. 

- Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades 

dentro da aula, e amosar interese e desfrute ao participar nestes intercambios 

comunicativos. 

- Achegarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC –computadores, a 

internet, encerado dixital interactivo... como ferramentas de busca de 

información, creación, expresión e comunicación. 

 

7. CONTIDOS 

7.1  SECUENCIA DE CONTIDOS 

COÑECEMENTO DE SI MESMO/A E AUTONOMÍA PERSOAL 

Os contidos desta área agrúpanse arredor dos seguintes bloques: 

1. O corpo e a propia imaxe. 

2. Xogo e movemento. 

3.   A actividade cotiá. 

4. O coidado persoal e a saúde. 

1. O corpo e a propia imaxe. 

– Imaxe global do corpo humano. 

– O esquema corporal e a identidade sexual. A súa representación gráfica. 
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– Segmentos e elementos constitutivos do corpo. 

– Partes internas e externas do corpo. 

– Cambios físicos que experimenta o corpo: talle, trazos físicos, estatura, forza. 

– A satisfacción das necesidades básicas e o inicio dos primeiros hábitos. 

– Características diferenciais do propio corpo respecto do dos demais. 

– Os sentidos: o seu uso e función. 

– Regulación dos ritmos do sono e vixilia, actividade e descanso. 

– Sentimentos e emocións propios e dos demais e a súa expresión corporal. 

– As referencias espaciais en relación co propio corpo. 

– Exploración das características globais e segmentarias do propio corpo. 

– Descubrimento do corpo como fonte de sensacións, accións, relacións e experiencias. 

– Identificación e aceptación progresiva das características propias. 

– Percepción dos cambios físicos propios e dos demais, relacionándoos co paso do 

tempo. 

– Identificación das diferentes etapas da vida. 

– Identificación, manifestación, regulación e control das necesidades corporais básicas en 

situacións habituais e ocasionais. 

– Desenvolvemento dunha actitude crítica ante os estereotipos ofertados a través da 

publicidade e outros medios. 

– Utilización dos sentidos como medio de exploración do corpo e da realidade exterior. 

– Identificación e percepción das sensacións que se obteñen do propio corpo. 

– Regulación e control progresivo de sentimentos e emocións. 

– Aceptación e valoración axustada e positiva de si mesmo/a, das posibilidades e 

limitacións propias. 

– Valoración positiva de si mesmo/a aceptando as propias posibilidades e limitacións. 

– Actitude de aceptación das características e diferenzas entre as persoas evitando 

comportamentos discriminatorios. 

– Actitude positiva ante as manifestacións de afecto dos demais.– Confianza na propia 

capacidade para realizar actividades. 

2. Xogo e movemento 

– Posibilidades e limitacións motrices do corpo e dos seus segmentos. 

– O corpo en movemento. A conquista do espazo. 
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– Movementos combinados. 

– Habilidades motrices de carácter fino. 

– Posturas e contrastes posturais. 

– O control dinámico e estático do propio corpo e dos obxectos. 

– Posturas adecuadas. 

– Xogo simbólico e xogo regrado. 

– O desenvolvemento do xogo protagonizado como medio para coñecer a realidade. 

– Nocións básicas de orientación e coordinación de movementos. 

– Descubrimento e desenvolvemento das posibilidades motrices do seu corpo en 

situacións e actividades cotiás. 

– Exploración das posibilidades e limitacións perceptivas, motrices e expresivas propias e 

dos demais. 

– Progresivo control do ton, do equilibrio e da respiración. 

– Situación e desprazamentos no espazo real. 

– Adaptación tónico- postural ás diversas accións, xogos e situacións. 

– Esforzo persoal nos xogos e no exercicio físico. 

– Comprensión e aceptación das regras dos xogos. 

– Reprodución de posturas co corpo. 

– Coordinación e control do movemento do corpo e das súas partes, e adquisición de 

habilidades motrices novas. 

– Utilización correcta de pequenos aparatos e obxectos: punzóns, tesoiras, lapis… 

– Coordinación e control de habilidades manipulativas de carácter fino. 

– Confianza nas súas posibilidades motrices. 

– Iniciación na representación teatral. 

– Satisfacción polo crecente dominio corporal. 

– Interese e iniciativa pola adquisición de novas habilidades. 

– Actitude de axuda e colaboración cos outros nenos e nenas. 

– Gusto pola actividade física e a precisión de movementos. 

 

3. A actividade cotiá. 

– As distintas actividades cotiás: de xogo, domésticas, de cumprimento de rutinas, de 

colaboración e os seus requirimentos. 
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– Adaptación progresiva ás características do centro: espazos, horarios, rutinas... 

– Adaptación progresiva a compartir espazos, obxectos e atencións. 

– Desenvolvemento de actitudes de paciencia e de espera. 

– Primeiros vínculos no centro escolar. 

– Nocións básicas de orientación temporal, secuencias e rutinas temporais nas 

actividades na aula. 

– Habilidades sociais nas relacións cos iguais. 

– Acordos e normas para a convivencia. 

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

– Habilidades para a interacción e a colaboración. 

– Planificación de accións secuenciadas para resolver situacións lúdicas ou cotiás. 

– Adecuación do comportamento ás distintas situacións da actividade cotiá. 

– Conciencia da propia competencia na resolución das diferentes tarefas da vida cotiá. 

– Aceptación das propias posibilidades e limitacións na realización de tarefas. 

– Coordinación e colaboración cos outros, ofrecendo e solicitando axuda deles nos 

diversos momentos de actividade. 

– Percepción das pautas de comportamento e das normas básicas dos diversos 

contextos cos que se relaciona. 

– Colaboración no establecemento dalgunhas normas no ámbito familiar e escolar. 

– Recoñecemento dos erros e aceptación das correccións para mellorar as súas accións. 

– Participación na resolución dos conflitos a través do diálogo. 

– Iniciativa e autonomía nas distintas actividades cotiás. 

– Satisfacción pola realización de tarefas. 

– Gusto polo traballo ben feito por un mesmo/a e polos demais. 

– Valoración e aceptación das normas establecidas nos diferentes contextos. 

– Actitude de compartir, escoitar, esperar, atender… 

– Actitude positiva para establecer relacións de afecto coas persoas adultas e cos iguais. 

– Actitude de colaboración e solidariedade descentrándose do propio punto de vista, 

tendo en conta o dos demais. 

4. O coidado persoal e a saúde 

– Hábitos saudables: hixiene corporal, alimentación e descanso. 
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– Accións que favorecen a saúde e xeran benestar propio e dos demais. 

– A dor corporal e a enfermidade: prevención. 

– Aceptación dos coidados necesarios para superar situacións de enfermidade. 

– Seguranza persoal. 

– Coidado e orde no medio próximo. 

– Limpeza das distintas partes do corpo, utilizando adecuadamente os espazos e 

materiais. 

– Aplicación dos hábitos de hixiene corporal. 

– Colaboración no mantemento da orde e da limpeza do medio onde se desenvolven as 

actividades cotiás. 

– Colaboración nas actividades relacionadas coa alimentación ou co descanso. 

– Petición e aceptación de axuda nas situacións que o requiran. 

– Utilización adecuada dos útiles necesarios para comer. 

– Incorporación ás actividades cotiás de rutinas saudables: horas de sono, exercicio 

físico, descanso, comidas ás súas horas… 

– Aceptación das normas establecidas durante as comidas, os desprazamentos, o 

descanso e a hixiene. 

– Adopción de comportamentos de prevención e seguranza en situacións habituais. 

– Coidado e precaución ante obxectos e situacións que poden resultar perigosos. 

– Identificación e valoración crítica ante factores e prácticas sociais cotiás que favorecen 

ou non a saúde. 

– Gusto e desfrute co aspecto persoal pulcro e coidado. 

– Gusto por desenvolver actividades en ambientes limpos e ordenados. 

– Actitude de tranquilidade e colaboración en situacións de enfermidade e accidentes. 

 

 

COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Os contidos desta área agrúpanse arredor dos seguintes bloques: 

1. Medio físico: elementos, relacións e medida. 

2. Achegamento  á natureza. 

3. Cultura e vida en sociedade 
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1. Medio físico: elementos, relacións e medida 

1.1. Obxectos, accións e relacións 

– Obxectos presentes no medio natural e social: pedra, produtos, algunhas ferramentas… 

– Obxectos de uso cotián relacionados co aseo, co vestido e coa alimentación. O seu uso 

adecuado e convencional. 

– Accións sobre os obxectos: desprazar, transformar, quentar, arrefriar… 

– Relacións causa- efecto das accións. 

– Obxectos tecnolóxicos habituais que se utilizan nas actividades cotiás: computador, 

reprodutores musicais, televisión, DVD, videoxogos, encerado dixital, cámara 

fotográfica… 

– Algúns obxectos pouco frecuentes. 

– Propiedades dos obxectos: cor, forma, tamaño, grosor, textura, semellanzas, 

diferenzas, son, sabor, plasticidade, dureza. 

– Exploración de obxectos: percepción, manipulación e experimentación. 

– Identificación das sensacións que produce a actividade con obxectos. 

– Produción de cambios e transformacións sobre os obxectos, observando os resultados. 

– Clasificación e agrupación de obxectos segundo características, usos e funcións. 

– Discriminación de formas, tamaños, cantidades, situacións espaciais, cores… mediante 

a realización de xogos interactivos no computador. 

– Utilización correcta dalgúns obxectos en relación co uso que teñen. 

– Exploración das calidades sensoriais dos obxectos. 

– Comparación e agrupación de obxectos, atendendo a atributos diversos. 

– Aproximación á cuantificación de coleccións. 

– Ordenación de obxectos atendendo ao grao de posesión dunha determinada calidade. 

– Estimación intuitiva da duración de certas rutinas da vida cotiá en relación  tempo. 

– Interese pola exploración e experimentación cos obxectos. 

– Actitude de compartir xoguetes e obxectos do seu medio familiar e escolar. 

– Respecto e coidado polos obxectos de uso individual e colectivo. 

– Curiosidade por coñecer algúns obxectos tecnolóxicos habituais nas actividades cotiás. 

– Actitude de coidado cara a algúns obxectos que poden resultar perigosos. 

– Gusto pola exploración e comparación de obxectos. 

– Interese pola utilización e reciclaxe de obxectos e materiais. 
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1.2 Elementos e relacións. A representación matemática 

– Relacións entre obxectos e coleccións. 

– Cuantificadores: todo- nada, moito- pouco, máis ca- menos ca, ningún- varios.. 

– A serie numérica: os 10 primeiros números. 

– O número cardinal e o ordinal. 

– Nocións básicas de medida: grande- mediano- pequeno, longo- curto, alto- … 

– Unidades de medida naturais e arbitrarias: man, pé, paso, táboas pequenas… 

– Medidas temporais: moito tempo- pouco tempo, agora, logo, antes, despois, rápido- 

lento, día e semana, periodicidade, frecuencia, ciclo, intervalo. 

– Formas planas: círculo, cadrado, triángulo e rectángulo. 

– Nocións básicas de orientación e situación no espazo: arriba- abaixo, enriba- debaixo, 

dentro- fóra, diante- detrás, preto- lonxe, pechado- aberto, xunto- separado.. 

– Uso contextualizado dos primeiros números ordinais. 

– Utilización do conteo como estratexia de estimación e uso dos números cardinais 

referidos a cantidades manexables. 

– Verbalización do criterio de pertenza ou non pertenza a unha colección. 

– Utilización adecuada dos cuantificadores. 

– Utilización da serie numérica para contar elementos. 

– Representación gráfica dos cardinais. 

– Exploración dalgúns corpos xeométricos. 

– Enumeración verbal dos ordinais. 

– Resolución de problemas da vida cotiá que impliquen engadir, quitar, repartir, realizar 

estimacións e localizar un dato. 

– Recoñecemento dalgunhas moedas e iniciación no seu uso. 

– Identificación de formas planas e tridimensionais en elementos do medio. 

– Exploración dalgúns corpos xeométricos elementais. 

– Interpretación do espazo empregando a imaxinación en debuxos, planos, fotos, mapas 

– Situación e localización de si mesmo/a e dos obxectos no espazo e desprazamentos. 

– Uso axeitado das nocións espaciais. 

– Apreciación da utilidade dos números para resolver os problemas da vida cotiá. 

– Curiosidade por descubrir a medida dos obxectos. 

– Medicións con diferentes unidades de lonxitude, capacidade e tempo. 
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2. Achegamento á natureza. 

– Realización de experimentos sinxelos. 

– Actitude de interese e observación ante a organización do espazo. 

– Iniciación no traballo científico: anticipación, formulación de hipóteses e comprobación e 

comunicación dos resultados das actividades realizadas. 

– Elementos da natureza: auga, terra, ar e luz. 

– Características xerais dos seres vivos, semellanzas e diferenzas. 

– Materia inerte: sol, rochas, nubes, ríos… 

– O Universo. O sistema solar. O Sol e os planetas. Os ciclos lunares. 

– Animais e plantas do medio: medio no que habitan, cambios que sofren no crecemento. 

– Utilidade e interdependencia entre animais, plantas e persoas. 

– A paisaxe, o medio físico, elementos do relevo xeográfico e as estacións. 

– Fenómenos atmosféricos do medio natural: chuvia, vento… 

– Papel do home como conservador e repoboador do medio natural e a súa acción. 

– Produtos elaborados polo home a partir de materias primas animais e vexetais. 

– Observación directa e sistemática dos elementos do medio natural. 

– Observación das características e costumes dalgúns animais e plantas do seu medio. 

– Clasificación de animais segundo as súas características e o medio no que viven. 

– Comparación das características que presentan os seres vivos. 

– Observación dos cambios producidos no desenvolvemento das plantas: crecemento… 

– Formulación de hipóteses, contrastándoas coas das outras persoas, procurando 

respostas e explicacións sobre as causas e consecuencias de fenómenos do medio 

natural (calor, chuvia, vento, día, noite, erosión) e dos producidos pola acción humana 

(pontes, encoros, muíños de auga, autoxeradores…). 

– Identificación das relacións entre animais e plantas e dos produtos que proporcionan. 

– Observación das modificacións no medio natural co paso do tempo, co clima e coa 

intervención humana. 

– Contribución á conservación e ao mantemento de ambientes limpos e saudables. 

– Interese por coñecer as características e funcións dos seres vivos. 

– Valoración da importancia da natureza para a vida das persoas. 

– Respecto e coidado polos elementos do medio natural. 

– A reciclaxe, uso racional de enerxía e recursos. 
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3. Cultura e vida en sociedade 

– A escola: como é, as súas dependencias, uso e funcións. 

– Membros persoais: as súas funcións e ocupacións. 

– A clase: distribución e emprego dos seus espazos, obxectos e mobiliario. 

– A casa: distintos tipos de vivendas. 

– A nosa casa: como é, onde está. 

– Obxectos, dependencias, mobiliario: o seu uso e función. 

– Tarefas cotiás do fogar. 

– Observación de sucesos significativos na vida diaria: aniversarios, . 

– A familia: os seus membros, relacións de parentesco, funcións e ocupacións. 

– Distintos tipos de estrutura familiar. 

– Lugar que ocupa na súa familia. 

– Medio do neno e da nena: a rúa, o barrio. 

– Elementos que forman o medio urbano e as súas características. 

– Diferentes medios: paisaxe rural e paisaxe urbana. 

– Elementos naturais do medio urbano e elementos construídos polo home. 

– A actividade humana no medio: funcións, tarefas e oficios máis habituais. 

– Presenza na vida actual das novas tecnoloxías: computador, internet, correo 

electrónico, teléfono móbil, radio, prensa dixital, TV… 

– Iniciación á historia. A prehistoria. O home prehistórico: vida cotiá, vivenda, traballo… 

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

– Pobos do mundo. Pobos do xeo, do deserto e da selva. Trazos físicos, vivenda, 

alimentación, indumentaria, costumes. 

– Máquinas e aparatos. Utilidade, funcionamento, inventores. Contribución á mellora da 

vida cotiá: electrodomésticos, medicinas… 

– Servizos relacionados co consumo: produtos e establecementos. 

– Distintos medios de transporte. 

– Normas elementais de seguranza viaria. 

– Algúns medios de comunicación: televisión, radio, prensa e teléfono. 

– Lugares para divertirse e aprender: teatro, circo, museo… As súas posibilidades. 

– Tradicións, folclore e costumes da súa localidade. 

– Formas sociais do tempo: días da semana, días laborais e festivos, onte, hoxe, mañá… 
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– Actuación autónoma e adaptada aos diferentes grupos. 

– Toma de conciencia da necesidade da existencia dos diferentes grupos sociais e 

valoración da súa importancia para a vida. 

– Valoración das relacións afectivas que se establecen nos distintos grupos. 

– Uso contextualizado das normas elementais de convivencia. 

– Participación autónoma e responsable nas tarefas da vida cotiá familiar e escolar. 

– Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamento, disposición para 

compartir e para resolver conflitos cotiáns mediante o diálogo. 

– Observación dos medios rural e urbano: elementos, funcións e utilidade. 

– Descubrimento dos cambios producidos no medio pola actuación humana. 

– Coidado do medio e colaboración no seu mantemento e conservación. 

– Recoñecemento das profesións máis habituais e próximas ao neno e á nena e a súa 

relación cos distintos servizos públicos. 

– Observación dos diferentes establecementos de consumo. 

– Coñecemento dos distintos tipos de transporte e das súas características. 

– Coñecemento e respecto das normas elementais de seguranza viaria. 

– Atención aos coñecementos que nos transmiten os medios de comunicación. 

– Percepción das formas sociais do tempo. 

– Aproximación aos costumes e ao folclore característicos da súa localidade. 

– Recoñecemento dalgúns sinais de identidade cultural do medio. 

– Aceptación da propia situación familiar. 

– Interese por participar na vida familiar e escolar. 

– Interese e disposición favorable para establecer relacións respectuosas, afectivas e 

recíprocas con nenos e nenas doutras culturas. 

– Valoración e aceptación das normas que rexen os grupos familiar e escolar. 

– Respecto pola diversidade de sexos, roles, profesións, idades… 

– Respecto e coidado polos espazos en que se desenvolven e polos obxectos presentes  

– Interese por coñecer as características do propio medio. 

– Valoración e respecto cara a todos os traballos desempeñados polas persoas. 

– Valoración dos distintos servizos que nos ofrece a sociedade. 

– Interese por coñecer os distintos medios de transporte e de comunicación. 

– Aceptación das normas elementais de seguranza viaria. 
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LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

Os contidos desta área agrúpanse arredor dos seguintes bloques: 

1. Linguaxe verbal. 

2. Linguaxes artísticas:  plástica , musical e corporal. 

3. Linguaxe audiovisual . 

 

1. Linguaxe verbal 

1.1. Escoitar, falar e conversar 

– A linguaxe oral como medio de comunicación e información. 

– Vocabulario rico e acorde cos distintos contextos e situacións de comunicación. 

– Normas que rexen o intercambio lingüístico. 

– Valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos, para explorar 

coñecementos e para expresar e comunicar ideas e sentimentos e como axuda para 

regular a propia conduta e a dos demais. 

– Produción de mensaxes orais referidas a necesidades, emocións, desexos, intencións, 

propostas e opinións. 

– Comprensión das intencións comunicativas dos demais nas diferentes situacións de 

intercambio oral. 

– Uso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado e con crecente precisión. 

– Utilización cada vez máis correcta e convencional de determinantes, pronomes, 

preposicións, verbos, concordancias… 

– Desfrute do emprego de palabras amables e rexeitamento de insultos e termos 

malsoantes. 

– Pronuncia adecuada dos sons da lingua. 

– Construción e utilización oral de distintos tipos de frases, empregando as variedades 

morfolóxicas de xénero, número, persoa, tempo… 

– Participación e escoita activa en situacións habituais de comunicación, nos diálogos 

colectivos, libres ou dirixidos, respectando as normas que rexen os intercambios 

lingüísticos. 

– Utilización axeitada das normas socialmente establecidas para solicitar, despedirse e 

saudar. 

– Relatos de feitos, situacións, vivencias e contos ben ordenados temporalmente. 
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– Utilización de sinais extralingüísticos (entoación, xesticulación…) para reforzar o 

significado das mensaxes transmitidas. 

– Aquelas palabras e expresións dunha lingua estranxeira que, estando relacionadas cos 

contidos das unidades didácticas, se poidan introducir: 

– Cores. 

– Membros da familia. 

– Números. 

– Festas e celebracións. 

– Saúdos. 

– Animais. 

– Días da semana. 

– Expresións e frases moi sinxelas. 

 

– A lingua estranxeira como medio de comunicación oral. 

– Interese por participar en situacións de interaccións orais en lingua estranxeira en 
rutinas e situacións habituais de comunicación. 

– Comprensión de textos sinxelos en lingua estranxeira transmitidos oralmente. 

– Expresión oral en lingua estranxeira con boa entoación e pronuncia. 

– Adquisición dun vocabulario básico en lingua estranxeira. 

– Uso de normas socialmente establecidas en lingua estranxeira para iniciar, manter e 
rematar unha conversa: saudar, despedirse, dar as grazas… 

– Comprensión, reprodución de poesías sinxelas e de cancións en lingua estranxeira. 

– Diferenciación dos esquemas tonais e rítmicos máis evidentes da lingua estranxeira. 

– Produción de mensaxes orais en lingua estranxeira utilizando debuxos, obxectos, 
xestos, mímica, xogos, danzas… para facilitar a comunicación. 

– Asimilación do sistema fonético das outras linguas do currículo. 

– Comprensión da idea global de textos orais en lingua estranxeira, en situacións 
habituais da aula e cando se fale de temas coñecidos e predicibles. 

– Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira en rutinas e situacións 
habituais de comunicación. 

– Actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

– Recoñecemento e valoración da linguaxe oral como medio de transmisión de 
sentimentos, ideas, intereses e desexos de coñecer os dos demais. 

– Interese e iniciativa por participar nas situacións de intercambio oral. 

– Respecto e aceptación das normas sociais que regulan o intercambio oral. 

– Actitude de escoita cara aos demais nas súas interpretacións orais. 

– Interese polo enriquecemento e mellora das súas producións lingüísticas. 

 

1.2. Aproximación á lingua escrita 

– A lingua escrita como medio de comunicación, información e desfrute. 

– Formas escritas e formas de expresión gráfica. 

– Instrumentos da lingua escrita: libros, revistas, etiquetas, carteis, tic´s 

– Descubrimento escritura como medio de comunicación, información e desfrute. 
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– Produción e interpretación de códigos de simbolización gráfica. 

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

– Comprensión e produción de imaxes de forma secuenciada. 

– Iniciación ao coñecemento do código escrito a través de palabras e frases significativas. 

– Utilización de esquemas gráficos para a transmisión de mensaxes sinxelas. 

– Destreza na utilización das habilidades grafomotrices. 

– Desenvolvemento perceptivomotriz: orientación espazo- temporal, esquema corporal, 
discriminación de figuras, memoria visual. 

– Adestramento no trazo: direccionalidade, linealidade, orientación esquerda- dereita, 
distribución e posición ao escribir. 

– Estrutura fonémica da fala: segmentación en palabras, sílabas e fonemas. 
Correspondencia fonema- grafía. 

– Escritura do propio nome. 

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

– Asociación do nome dos obxectos coa súa fotografía ou debuxo correspondente. 

– Identificación de palabras que comezan por un son, que acaban en… ou que conteñen.. 

– Percepción de semellanzas e diferenzas sinxelas en palabras escritas. 

– Identificación dalgunhas palabras e frases escritas moi significativas e usuais para o 
neno e para a nena. 

– Iniciación no uso da escritura para cumprir finalidades reais. 

– Valoración e interese pola linguaxe escrita como medio de información, diversión e 
comunicación. 

– Gusto por oír e follear contos e narracións. 

– Interese e atención na escoita de narracións, explicacións, instrucións ou descricións.  

– Interese e disposición para o uso dalgunhas convencións do sistema da lingua escrita: 
linearidade, orientación e organización do espazo. 

– Gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos e lexibles. 

 

1.3. Achegamento á literatura 

– Textos de tradición oral: contos, cancións, poesías, adiviñas e trabalinguas. 

– Algúns autores universais. 

– Textos literarios contemporáneos. 

– Xogos lingüísticos. 

– O xogo dramático. Monicreques, marionetas, teatro de sombras, teatro de personaxes, 
mimo… 

– Comprensión e reprodución oral dalgúns textos da tradición cultural contados ou lidos 
polos adultos.  

– Recitado dalgúns textos poéticos gozando das sensacións que o ritmo, a rima e a 
beleza das palabras producen. 

– Participación en xogos lingüísticos. 
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– Dramatización de textos literarios. 

– Utilización da biblioteca da aula con respecto e coidado, valorándoa como recurso 
informativo, de entretemento e de desfrute. 

– Interese e respecto cara ás manifestacións orais da súa tradición cultural. 

– Actitude de orde e coidado no recuncho da biblioteca: coidado dos contos e libros e 
manexo autónomo deles. 

– Interese por compartir as sensacións e emocións provocadas polas producións 
literarias. 

– Gusto polas dramatizacións literarias. 

– Interese pola lectura. 

 

2. Linguaxes artísticas:  plástica , musical e corporal 

– A expresión plástica como medio de comunicación e representación. 

– Materiais específicos e inespecíficos para a expresión plástica. 

– Técnicas básicas da expresión plástica: debuxar, pintar, modelar, pinzar, colaxe… 

– Útiles e instrumentos da expresión plástica. 

– Iniciación á arte: pintura, escultura e arquitectura. Principais elementos. Autores 
universais representativos. Ámbitos de exposición: o museo. 

– Gama de cores primarias, a súa mestura e os contrastes claro- escuro. 

– Exploración dos materiais e útiles da linguaxe plástica. 

– Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a linguaxe 
plástica: liña, forma, cor, espazo… 

– Produción de materiais decorativos relacionados cos contidos das unidades. 

– Expresión e comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, a 
través do debuxo e doutras producións plásticas. 

– Representación da figura humana no seu conxunto, diferenciando as distintas partes e 
segmentos corporais. 

– Control do xesto gráfico e do instrumento nas elaboracións plásticas. 

– Identificación das cores primarias e das secundarias a partir das primarias. 

– Identificación do contraste claro- escuro nas cores. 

– Elementos que configuran a linguaxe plástica: liña, forma, cor, textura e espazo. 

– Realización de formas sinxelas a través do modelado. 

– Atribución ou identificación do tema dalgunha obra plástica. 

– Interese pola produción artística. 

– Gusto e desfrute polas propias elaboracións plásticas e coas dos demais. 

– Actitude de respecto cara a todas as producións plásticas. 

– Coidado e uso adecuado dos diversos materiais e útiles. 

– Interese por coñecer as técnicas plásticas. 

– Coñecemento de obras artísticas presentes no medio. 

– Ruído, silencio e música. 
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– Propiedades sonoras do propio corpo e dos obxectos. 

– Calidades do son: intensidade, duración, ton e ritmo. 

– Instrumentos musicais. 

– Autores musicais universais. 

– A canción como elemento expresivo. Cancións do seu medio e do mundo. 

– Exploración sensorial dos elementos presentes no medio integrando actividades de 
tocar, olor, oír e ver. 

– Exploración das propiedades sonoras da voz, do corpo, dos obxectos e dalgúns 
instrumentos musicais. 

– Discriminación dos contrastes básicos: forte- suave, longo- curto, agudo- grave e 
subida- baixada. 

– Produción e reprodución de sons. 

– Audición activa dalgunhas obras musicais de diferentes xéneros e estilos. 

– Memorización e interpretación de cancións seguindo o ritmo e a melodía. 

– Utilización de instrumentos musicais de percusión acompañando as cancións e 
marcando un ritmo. 

– Audición atenta de obras musicais presentes no medio. 

– Participación activa en bailes e danzas sinxelas. 

– Gusto e pracer coa música, co canto e co baile. 

– Valoración das cancións e danzas propias do folclore da comunidade á que se 
pertence. 

– Posibilidades expresivas do corpo para expresar e comunicar sentimentos e emocións. 

– Control do corpo: actividade, movemento, respiración, equilibrio e relaxación. 

– Experimentación das posibilidades expresivas do propio corpo a través de xestos e 
movementos. 

– Expresión de sentimentos e emocións co propio corpo. 

– Interpretación das mensaxes transmitidas polos outros a través do corpo. 

– Automatización e realización de nocións de direccionalidade co propio corpo. 

– Dramatizacións sinxelas. 

– Desprazamento polo espazo adecuando o propio movemento ao espazo e ao 
movemento dos outros. 

– Mantemento do equilibrio en diversas situacións de actividade. 

– Automatización das técnicas de relaxación global e segmentaria. 

– Control da respiración en actividades tanto de movemento coma de relaxación. 

– Imitación e representación espontánea de persoas, situacións e historias sinxelas, reais 
ou imaxinarias en xogos simbólicos, individuais e compartidos. 

– Participación en actividades de dramatización, danzas, xogos simbólicos e outros xogos 
de expresión corporal. 

– Interese e iniciativa por participar nas representacións. 

– Desexos de comunicarse e expresarse mediante a linguaxe corporal. 

– Atención e desfrute nas representacións dramáticas. 
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– Espontaneidade nas dramatizacións, danzas, bailes… 

– Esforzo por transmitir sentimentos e emocións a través da expresión corporal. 

– Gusto polo labor persoal e orixinal nas actividades de expresión corporal. 

 

3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación 

– Xogos e actividades interactivas. 

– Algúns instrumentos tecnolóxicos: computador, reprodutores de imaxe e son, DVD, TV, 
encerado dixital, escáner, cámara de fotos, canón proxector… 

– A linguaxe audiovisual. 

– Iniciación no uso dalgúns instrumentos tecnolóxicos. 

– Achegamento a diferentes producións audiovisuais: películas, debuxos animados, 
videoxogos… 

– Escoita e comprensión de historias, contos, narracións proxectadas por medios 
tecnolóxicos. 

– Exploración do teclado e do rato do computador e experimentación do seu uso para 
realizar actividades apropiadas como debuxar, transformar imaxes ou xogar, escribir o 
seu nome, mensaxes e aprender a usar programas educativos. 

– Iniciación ao coñecemento da internet como medio para atopar información e 
comunicarse co resto do planeta. 

– Valoración crítica do contido dalgunhas producións audiovisuais. 

– Discriminación progresiva entre a realidade e a representación audiovisual. 

– Uso moderado dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

– Reforzo de diferentes contidos traballados na clase mediante a realización de xogos 
interactivos no computador. 

– Curiosidade polos instrumentos tecnolóxicos. 

– Desfrute cos xogos interactivos. 

– Actitude de coidado cos instrumentos tecnolóxicos. 
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7.2 CONTIDOS TEMPORALIZADOS POR MESES 

 
 

SETEMBRO/OUTUBRO 

 
 

1. Adaptación ás medidas COVID: a hixiene persoal e o uso da mascarilla. 
2. O Samain. 

 
Coñecemento de si mesmo: 
 
3. Colaboración no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 
4. Descanso. 
5. Aspecto persoal. 
6. Hábitos de hixiene e saúde. 
7. Posición relativa do corpo no espazo. 

 
Coñecemento do contorno: 
 
8. A escola. 
9. Pautas de comportamento na aula e no centro, entradas e saídas. 
10. Nocións lóxico-matemáticas: 

 

3 ANOS. 
A cor vermella. 
Dentro- fóra. 

Discriminación de obxectos 
redondos. 

4 ANOS. 
A cor vermella. 
Dentro – fóra. 

Círculo e cadrado. 
 

 5 ANOS. 
As cores primarias. 

No medio de e entre. 

 

Linguaxes: Comunicación e Representación: 
 
11. Palabras significativas. 
12. O son e o silencio. 
13. Posibilidades sonoras e xestuais do corpo. 
14. A voz e os xestos. 
15. Onomatopeias. 
16.  Saúdos e despedidas. 
17. A cor e as texturas. 
18. O estampado. 
19. A pintura. 
20. Trazo. 

 

3 ANOS. 
A liña vertical. 

4 ANOS. 
A liña vertical. 

5 ANOS. 
Rectas e curvas. 
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NOVEMBRO 

1. Día dos Dereitos da Infancia 

2. Día internacional contra a violencia de xénero 

3. O Magosto. 
 

Coñecemento de si mesmo: 
 
4. Esquema corporal. 
5. Sentidos. 
6. Percepcións. 
7. Necesidades básicas. 
8. Identidade sexual. 
9.  Orientación no espazo. 
10.  Orientación no tempo. 
11. Alimentación saudable. 
12. Coordinación de movementos. 

Coñecemento do contorno 

 
13. A casa. 
14. Identificación de diferentes tipos de localidade: vilas, cidades, aldea,… 

15. Recoñecemento de sons do contorno. 
16. Crecemento das persoas. 
17. Posibilidades sonoras de obxectos cotiás. 
18. Amasado. 
19. Rachado. 
20. Nocións lóxico-matemáticas: 

3 ANOS. 
Nocións espaciais 

(saír/entrar; sacar/meter). 
Tamaños: grande/pequeno. 

Cantidades: un/moitos. 
A cor amárela. 

Círculo. 
Brando/duro. 

Doce/salgado. 
 
 

4 ANOS. 
Nocións espaciais 

(saír/entrar; sacar/meter). 
Tamaños: Grande, 
mediano, pequeno. 

Cantidades: 1, 2, 3, moitos. 
Cores: amarela, azul. 

Triángulo.. 
Frío/quente. 

 
 

5 ANOS. 
Cantidades: 1, 2, 3, 4 e 5. 
Ordenar de menos a máis. 

Iniciación á suma. 
Comparacións por número 

de elementos. 
Cores: secundarias (verde, 

laranxa, morado). 
Cadrado, rectángulo e 

triángulo. 
Elementos simétricos. 

Linguaxes: Comunicación e Representación: 
21. Palabras significativas: O nome propio. 
22. Onomatopeias. 
23. Trazo:  

3 ANOS. 
Trazo horizontal. 
Trazo inclinado. 

4 ANOS. 
Trazo horizontal. 
Trazo inclinado. 

5 ANOS. 
Cruz, aspa. 

Trazo inclinado. 
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DECEMBRO 

 
1. Constitución, Estatuto e Dereitos humanos. 
2. Día da música. 
3. Día da Discapacidade 

4. O Nadal e o fin de ano. 

Coñecemento de si mesmo: 
 
5. Respecto polas diferenzas. 
6. Control da respiración. 

Coñecemento do contorno: 
 
7. A familia: diferentes tipos. 
8. Nenos/as doutras culturas. 
9. Nocións lóxico-matemáticas: 

 

3 ANOS. 
Arriba/abaixo. 

Alto/baixo. 
Día/noite. 

Todos/ningún. 
 
 
 
 
 

 4 ANOS. 
Cores : verde, 

laranxa, marrón. 
Arriba/abaixo. 
Longo/curto. 

Achegar/afastar. 
Máis que … 

Día/noite. 
Todos /algún. 

Moitos/poucos. 

5 ANOS. 
Triángulo. 

Círculo/óvalo. 
Gordo/delgado. 
Ancho/estreito. 

Onte, hoxe, mañán. 
 
 
 
 

 
Linguaxes: Comunicación e Representación: 
 
10. Recoñecemento de sons cotiás. 
11. Posibilidades sonoras:  Instrumentos musicais. 
12. Collage. 
13. Picado. 
14. Pegado. 
15. Palabras significativas. 
16. Trazo: 

3 ANOS. 
Trazo angular. 

 
 
 
 
 

4 ANOS. 
Trazo angular. 

Paralelas. 
Semicírculos. 

 
 
 

5 ANOS. 
Trazo angular. 
Trazo continuo. 

Espiral. 
Círculos 

concéntricos. 
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XANEIRO 

 
 

1. Día da Paz. 
2. Día da Educación. 

Coñecemento de si mesmo: 
 
3. Necesidades básicas do corpo: inxesta de auga. 
4. Percepción e experimentación das sensacións corporais. 

Coñecemento do contorno: 
 
5. Diferentes formas da auga. 
6. Contribución da auga á vida. 
7. Uso responsable da auga. 
8. Sol/ a lúa: ciclos. 
9. Fenómenos naturais (aire, sol, vento,…). 

10. Nocións lóxico-matemáticas: 
 
 

3 ANOS. 
Cadrado. 

Diante – detrás 

Gordo - delgado 

Frío/calor. 
Números: 1,2. 

 
 
 

4 ANOS. 
Rectángulo. 

Aberto/pechado. 
Diante/detrás. 

Números: 1, 2, 3. 
Antes, agora, logo 

Ao lado de… 

Ordinal: primeiro. 
 

5 ANOS. 
Cadrado/cubo. 

Cadrado/rombo. 
Groso/fino e 
Longo/curto. 

Suma. 
Antes, agora, logo 

Comparación de 
alturas 

 
 
 
Linguaxes: Comunicación e Representación: 
 
11. Familias instrumentais. 
12. As cores primarias. 
13. Recortado. 
14. Collage. 
15. Palabras significativas. 
16. Trabalinguas. 
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FEBREIRO 

 
1. O entroido 

2. Día de Rosalía. A muller na literatura 

 

Coñecemento de sí mesmo: 
 
3. Relación entre as plantas e a saúde . 
4. Exploración das cualidades das plantas a través dos sentidos. 

Coñecemento do contorno: 
 
5. Seres vivos/inertes. 
6. Observación dun ser vivo. 
7. Cambios nos seres vivos. 
8. Tipos e partes das plantas. 
9. Necesidades básicas das plantas. 
10. Nocións lóxico-matemáticas: 

 

3 ANOS 

Cores verde. 
Triángulo. 

Seco/mollado. 
Preto/lonxe. 
Longo/curto. 

Antes/despois. 
Números: 1, 2. 

 

4 ANOS. 
Cores: branco, 

negro, gris, verde. 
Ovalo. 

Rectas/curvas. 
Cheo/baleiro. 
Todos/ningún. 
Ancho/estreito. 

Groso/fino. 

5 ANOS. 
Gamas de cores: 

gris, azuis, verdes. 
Círculo/esfera. 
Liso/rugoso. 
Cerca/lonxe. 

Introdución á resta. 
Metade. 

 
 
Linguaxes: Comunicación e Representación: 
11. Calidades do son: Forte/piano. 
12. Familia de vento. 
13. As cores secundarias. 
14. Palabras significativas. 
15. Adiviñas. 
16. Trazo: 

3 ANOS. 
Trazo inclinado 

continuo. 

4 ANOS. 
Semicírculos. 

Espirais. 

5 ANOS. 
Letras. 
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MARZO 

 
 
 

1. Día da muller traballadora 

2. Día do consumo. 
3. Semana da prensa. 

 

Coñecemento de si mesmo: 
 
4. Uso dos sentidos para identificación das características dos animais. 
5. Importancia dos seres vivos para a nosa alimentación. 

 

Coñecemento do contorno: 
 
6. Características dos animais. 
7. Clasificación básica dos animais: mamíferos , aves e peixes. 
8. Coidado e respecto  dos seres vivos. 
9. Nocións lóxico-matemáticas: 

 

3 ANOS. 
Liso/rizado. 

Rápido/lento. 
Aberto/pechado. 

A cor azul. 
 
 
 

4 ANOS. 
Primeiro/último. 
Seco/mollado. 

Xuntos/separados. 
Números: 4, 5. 

 
 
 

5 ANOS. 
Próximo/afastado. 

Pesado/lixeiro. 
Frío/quente. 

Dobre. 
Números: 7,8,9.  
Exterior/interior. 

 
 
 
Linguaxes: Comunicación e Representación: 
10. Calidades do son: agudo-grave. 
11. Sons propios dalgúns animais. 
12.  Familia da corda. 
13. Volume. 
14. Palabras significativas. 
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ABRIL 

 
 

1. Semana do libro. 
2. Día da mundial da saúde. 

Coñecemento de sí mesmo: 
 
3. Emprego responsable de ferramentas potencialmente perigosas. 
4. Prevención de enfermidades e accidentes. 
5. Adquisición e reforzamento de hábitos saudables. 

 

Coñecemento do contorno: 
 
6. Elementos e tipos de paisaxe: artifical/natural, interior/exterior,… 

7. Actitude de coidado e conservación do contorno. 
8. A reciclaxe. 
9. Nocións lóxico-matemáticas. 

 

3 ANOS. 
A un lado/ a outro 

lado. 
Xuntar separar. 

 

4 ANOS. 
Cor rosa. 

Cadrado/cubo. 
Elementos 
simétricos. 

5 ANOS. 
O cono. 

Esquinas e lados. 
Comparación de 

capacidades. 

 
 
 
Linguaxes: Comunicación e Representación: 
10. Familia de percusión. 
11. As cores frías. 
12. A escultura. 
13. Palabras significativas. 
14. Trabalinguas. 
15. Biblioteca. 
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MAIO/XUÑO 

 
 

1. Día de Europa. 
2. Día contra o Acoso Escolar. 
3. Día das Letras Galegas. 
4. Día do medio ambiente (5 xuño). 

Coñecemento de si mesmo: 
 
5. Repercusión na propia saúde do non cumprimento das normas de seguridade nos 

medios de transporte. 
6. Influencia do medio ambiente na nosa calidade de vida. 
7. Repercusión do coidado do contorno na propia saúde: contaminación, … 

Coñecemento do contorno: 
 
8. Identificación e clasificación dos principais tipos de transporte. 
9. Medio no que se desenvolven: terra, mar e aire. 
10. Respecto polas normas básicas na utilización dos medios de transporte. 
11. Os medios de comunicación: identificación e clasificación. 
12. Recursos propios de cada medio: televisión, radio, sobre, … 

13. Signos de identidade da cultura galega. 
14. Actitude positiva cara o coidado e conservación do medio. 
15. Características e ferramentas asociadas aos distintos traballos. 
16. Cambios no modo de vida co paso do tempo. 
17. Nocións lóxico-matemáticas: 

3 ANOS. 
Cor laranxa. 
Cheo/baleiro. 
Máis que … 

Números: 1, 2, 3. 
Hai/non hai. 
Liso/rugoso. 

 

4 ANOS. 
Gama de cores: o 

azul. 
Círculo/esfera. 
Pesado/lixeiro. 

Máis que … 

O número 6. 
Iniciación á suma. 

5 ANOS. 
Cilindro/prisma. 

Dereita esquerda. 
Moito tempo/pouco 

tempo. 
Número 0. 

Iniciación á resta. 

Linguaxes: Comunicación e Representación: 
18. Palabras significativas. 
19. As cores cálidas. 
20. Trazo. 

3 ANOS. 
Círculos e 

semicírculos. 

4 ANOS. 
Espirais. 
Bucles. 

Liñas onduladas. 
5 ANOS. 

Iniciación á escritura. 

21. Palabras encadeadas. 
22. Vocabulario da Unidade. 
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8. AVALIACIÓN 
 

8.1CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación son indicadores dunha aprendizaxe progresiva das capacidades 
ás que se refiren os obxectivos da etapa e da área. Enúncianse en termos de condutas 
observables, nos que se adaptaría a técnica de observación ás circunstancias dunha 
ensinanza non presencial. A explicación de cada criterio orienta o tipo e o grao de 
aprendizaxe que hai que acadar e preséntanse a continuación en torno ás tres áreas de 
coñecemento: 

COÑECEMENTO DE SI MESMO/A E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

- Coñecer de forma progresiva o seu esquema corporal, identificando as partes do corpo 
en si mesmo/a, noutro neno/a e nun debuxo mantendo unha adecuada coordinación e 
control corporal e manifestando confianza nas súas posibilidades. 

- Distinguir os sentidos e identificar sensacións a través deles. 

- Desenvolver unha imaxe persoal axustada e positiva e ir progresivamente adquirindo 
maior empatía e amosar actitude de respecto ante as diferenzas e a diversidade 
cultural. Intervir de maneira adecuada na resolución de conflitos. 

- Expresar sentimentos e emocións, comprender e interpretar os dos outros e contribuír á 
convivencia. 

- Participar en xogos en contextos habituais, mostrando destrezas motoras e habilidades 
manipulativas.- Realizar autonomamente e con iniciativa actividades habituais para 
satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de coidado 
persoal, hixiene, saúde e benestar. 

 

COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

- Dar mostras de interesarse polo medio natural, identificar e nomear algúns dos seus 
compoñentes; establecer relacións sinxelas de interdependencia, manifestar actitudes 
de respecto e coidado cara á natureza e participar de forma activa en actividades para 
conservala. 

-  Empregar os números para identificar, contar, clasificar, informarse e ordenar elementos 
da realidade, aproximándose ao seu valor notacional e conceptual. 

 - Recoñecer algúns aspectos xeométricos básicos: liñas, punto, rectángulos, cadrados, 
triángulos, círculos, esferas, cubos e prismas. 

-  Describir e representar dun xeito elemental a situación das propias nenas e nenos en 
relación a obxectos e ás demais persoas usando o vocabulario topolóxico elemental. 

 - Usar e comprender nocións temporais básicas, ordenando temporalmente  feitos 
referidos a súa vida. 

 - Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do seu medio, algunhas 
características da súa organización e os principais servizos comunitarios que ofrecen. 
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Pór exemplos das súas características e manifestacións culturais e valorar a súa 
importancia.  

  -  Dar mostras de progreso na autonomía persoal, na interiorización de pautas de 
comportamento adecuadas a unha convivencia positiva e das normas sociais propias 
do ambiente escolar. 

   - Adoptar actitudes de respecto cara a manifestacións étnicas e culturais diferentes á 
súa. 

 

Biblioteca: durante este curso dende a biblioteca do centro desenvolvese o Proxecto 
Documental Integrado que leva por título: “Marcelino verdeman. Coidando da contorna”. 

Este proxecto implica a toda a comunidade educativa, e a través do mesmo afondaremos 
no coñecemento dos nosos bosques, ríos e mares, na importancia da reciclaxe e de facer 
un uso responsable da auga, aprenderemos a cultivar as nosas froitas e verduras e 
fomentaremos os valores da economía circular. 

O obxectivo fundamental é que o alumnado coñeza e valore a súa contorna natural, así 
como as problemáticas actuais co fin de concienciar e xerar actitudes respetuosas cara o 
Medio Ambiente. 

 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

- Utilizar a lingua oral propia e estranxeira do modo máis conveniente para unha 
comunicación positiva cos seus iguais e coas persoas adultas, segundo as intencións 
comunicativas. 

- Comprender mensaxes e textos diversos transmitidos de forma oral, mostrando unha 
actitude de escoita e comunicación atenta, respectuosa, activa e positiva en situacións 
de interacción. 

- Mostrar interese polos textos escritos presentes na aula e no medio próximo, 
iniciándose no seu uso, na comprensión das súas finalidades e no coñecemento 
dalgunhas características do código escrito. 

 -  Iniciarse nos usos orais da lectura e da escritura, segundo o nivel madurativo.  

 -  Interesarse e participar nas situacións de lectura e escritura que se producen na aula. 

 - Relacionar o significado de palabras en lingua estranxeira con imaxes.  

 - Captar o sentido global de sinxelas mensaxes orais, mostrando interese por participar 
en situacións de comunicación oral, cancións, poesías… 

 - Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios das 
diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais, 

- Mostrar interese por explorar as súas posibilidades, por gozar coas súas producións e 
por compartir cos demais as experiencias estéticas e comunicativas. 

- Utilizar a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e comunicación como 
vehículo de expresión e comunicación. 
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8.2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS  DE AVALIACIÓN 

 

Avaliación do proceso de aprendizaxe 

Como se recolle no capítulo VI da Orde do 25 de xuño de 2009  e no artigo 8 do Decreto 
330/2009 do 4 de Xuño, a avaliación é un elemento curricular de primeira orde e un 
compoñente imprescindible para valorar o proceso educativo. 
A avaliación será unha parte esencial da programación que permitirá seguir o proceso que 
vai construíndo individual e colectivamente ao noso alumnado ao mesmo tempo que nos 
axuda a reconducir o noso traballo. 
 Nesta etapa da educación infantil será global , continua e formativa e terá na observación 
directa e sistemática , tanto dos procesos de aprendizaxe como da propia práctica 
educativa, a principal técnica do proceso avaliativo. 
Na programación establécense os obxectivos de cada “unidade”, que no seu conxunto, 

avalían todas as aprendizaxes programados. É neste nivel de concreción e a través dos 
obxectivos e das actividades deseñadas para alcanzalos onde se recolle información para 
o seguimento e avaliación continua de todos os elementos que se ensinan. 
Conscientes de que a forma de realizar a avaliación pode axudar ao proceso de 
desenvolvemento harmónico do neno e da nena, ou ben mediatizalo, ofrecemos uns 
criterios coherentes con todos os elementos que compoñen o deseño do proxecto. 

– Coñecer a situación inicial, supostos previos dos que parte toda acción educativa 
ou avaliación inicial. 

– Precisar a situación desexada á que se quere chegar ao final do proceso co 
alumnado ou avaliación final (ten como referente os obxectivos xerais da etapa) 

– Seguir os esquemas de desenvolvemento evolutivo que se lles facilitan aos 
educadores para un seguimento continuo. Observarase o proceso día a día, de 
forma sistemática e coa posibilidade de ampliar ou adaptar segundo as 
necesidades que prevé un currículo aberto. Esta observación do proceso de 
aprendizaxe adaptarase ás circunstancias dunha ensinanza non presencial 
mediante a adaptación dos procedementos. 

 

Elementos para realizar a avaliación e o seguimento: 
 

AVALIACIÓN INICIAL 
 

– Cuestionario para a entrevista inicial cos pais ao inicio da escolaridade. 
– Pautas de observación para o período de adaptación. 
– Ficha de avaliación inicial no nivel 3 anos e de aqueles alumnos de nova 

incorporación. 
– Revisión dos informes finais de avaliación dos expedientes do alumnado. 

 

AVALIACIÓN CONTINUA E FORMATIVA 

 
– Pautas de observación en cada unha das fichas, traballos, xogos e das distintas 

actividades que realice o alumnado. 
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– Boletín Informativo, trimestral en cada nivel, dirixido ás familias. 
 
AVALIACIÓN FINAL 
 

– Informe de avaliación final de nivel 3, 4 anos, que recollerá o grao de consecución 
dos obxectivos establecidos así como as medidas de reforzo e adaptación que, se 
for o caso, fosen empregadas. 

– Informe de avaliación final de ciclo en 6º de E.I., que recollerá a valoración sobre a 
consecución dos obxectivos de ciclo e o grao de desenvolvemento das 
competencias básicas así como as medidas de reforzo e adaptación que, se for o 
caso, fosen empregadas. 

 
 
 
Avaliación do proceso de Ensinanza 

 
1. A práctica docente da aula, neste ámbito é importante a avaliación de: 

– Deseño e desenvolvemento de cada unidade didáctica programada e as 
adecuacións das adaptacións feitas para o grupo de alumnos. 

– O ambiente que se crea na aula para facilitar o proceso de ensinanza - aprendizaxe 
(organización da aula, distribución dos espazos, mobiliario, a accesibilidade aos 
materiais, aos instrumentos...) 

A actuación persoal, é importante avaliar a actitude de atención ó proceso de aprendizaxe 
de cada alumno de forma individualizada e á dinámica xeral do grupo, a comunicación 
coas familias e coordinación co equipo docente. 
 
2. No Ciclo: 
A avaliación neste ámbito debe referirse principalmente a coordinación cos outros mestres 
do Equipo de Ciclo e as decisións que se tomaron tanto na programación como na 
avaliación. Deben ser obxecto de avaliación: 

– O desenvolvemento da programación no seu conxunto. 
– Os datos do proceso da avaliación global dos alumnos do ciclo, como indicador de 

acertos ou deficiencias das decisións tomadas. 
– A validez dos criterios de avaliación e promoción. 
– O funcionamento dos apoios persoais e materiais que se estableceran para o ciclo. 
– A efectividade do modelo de coordinación. 

 

3. No ámbito da etapa: 
A intervención educativa na etapa debe avaliarse a partir das decisións que se recolleran 
no Proxecto Curricular de etapa. Deben avaliarse os seguintes elementos: 

– Os datos da avaliación global. 
– Os elementos dos proxecto curricular tomados de un en un. 
– A coordinación interciclos e a coherencia vertical das decisións de secuenciación 

das áreas e os criterios de avaliación. 
– Adecuación dos criterios de avaliación e promoción da etapa. 
– O funcionamento das actividades programadas para a etapa no seu conxunto. 
– A dinámica de traballo do Equipo docente. 
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9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA, CONSIDERANDO AS COMPETENCIAS CLAVE 
COMO ELEMENTO ORGANIZADOR 

 
Dende o punto de vista da educación e a súa práctica, entendemos por principios 
metodolóxicos aqueles principios ou postulados fundamentais que se establecen como 
guía práctica e que á súa vez sustentados por teorías que pertences ao ámbito educativo 
e tamén a ámbitos científicos específicos. 
A incorporación das competencias clave obriga a reformular a práctica educativa.  
Cómpre unha aprendizaxe significativa que se transfira a situacións da vida real e que 
implique a resolución de problemas na práctica. 
Unha xestión docente baseada na formación de competencias ten que asumir estratexias 
didácticas que afonden no proceso e que destaquen a función orientadora do mestre/a. 
 
Os principios de intervención educativa concrétanse deste xeito: 
- Partir dos coñecementos previos que os alumnos/as teñen sobre o tema, unha vez 
coñecidos, iranse presentando os novos a través de actividades que esperten o seu 
interese e motivación. 
- Prestarase especial atención á adecuada distribución do espazo e do tempo co fin de 
que os nenos/as sexan os protagonistas da súa aprendizaxe.  
En canto ao espazo, os lugares distribuiranse  en función da actividade a realizar, deste 
xeito podemos falar de recunchos do xogo simbólico,  asemblea,  biblioteca ou do traballo 
individual. En canto ao tempo dedicado  a cada actividade estará en función do tempo 
requirido para dita actividade, ás necesidades concretas e individuais do grupo e ao 
interese que suscite, tendo a temporalización das unidades e a secuenciación das 
actividades, un carácter flexible durante todo o proceso. 
- Durante todo momento, o profesorado, tentará acadar aprendizaxes significativas, 
potenciando a participación activa dos/as nenos/as, a escoita activa e a organización das 
tarefas en diversas modalidades de traballo (gran grupo, grupo pequeno, individual…) 

segundo o tipo de tarefa a desenvolver. 
- O enfoque será globalizador , entendido tamén como potenciador do desenvolvemento 
da capacidade de comprensión, que lle permita ao alumnado relacionar as informacións 
ou experiencias previas coas novas que vai descubrindo integrándoas e incorporándoas 
para favorecer a construción de coñecementos. 
- Crear situacións de aprendizaxe nas que poidan facer propostas, tomar decisións, 
organizar e anticipar as súas accións. 
 - O xogo como motor de aprendizaxe. 
- Abrir a escola ao contorno, facilitando  e promovendo a colaboración e a coordinación. 
 A familia é o primeiro e máis importante núcleo no que se desenvolven os primeiros anos 
da vida da persoa. Dada a sensibilidade extrema destes nenos e nenas, consideramos de 
suma importancia que a relación entre o profesorado e a familia sexa: positiva, de 
colaboración, de intercambio constante de información, de confianza e valoración positiva 
mutua, de comprensión cordial, de dispoñibilidade e flexibilidade. 
Os contactos coa familia deberán ser: periódicos, grupais, . Contactos periódicos, para 
tratar de maneira tranquila e relaxada aspectos persoais relativos a comportamentos, 
actitudes, evolución persoal... realizados entre o mestre/a e a familia. Outros contactos 
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chamados grupais, nos que as familias de cada grupo se reunirán co seu titor/a para tratar 
aspectos relativos á organización do centro, programa de prevención de riscos e primeiros 
auxilios, os fundamentos pedagóxicos… Estas reunións grupais servirán para fomentar 

que as familias tomen contacto, se relacionen entre elas e co profesorado. 
 Todas elas consolidarán a relación amigable e cordial entre as persoas responsables da 
súa educación, os nenos apreciarano e a súa sensibilidade faralles valoralo 
positivamente. É moi importante a actitude próxima e de diálogo do titor coas familias, 
para evitar a ansiedade e a carga emocional que adoitan vivir ao ter que lle encomendar a 
outra persoa a educación e o coidado dos seus fillos, tan necesitados aínda dos pais. 
Unha profunda relación de colaboración e acordo mutuo favorece o desenvolvemento do 
Proxecto Educativo e, polo tanto, beneficia o neno e a nena no desenvolvemento 
harmónico da súa personalidade. 
- Fomentar o desenvolvemento de capacidades: o neno/a crea, resolve problemas, 
establece relacións, observa, imaxina…   

- Potenciar a autonomía persoal, o sentido crítico, e valores como a democracia e a 
participación. 
 
 
 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
As propostas educativas para atender a diversidade basearanse en principios inclusivos, 
integradores e non discriminatorios .  

Co fin de garantir a equidade, nova Lei de educación, aborda os grupos de alumnos/as 
que requiren unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar algunha 
necesidade específica de apoio educativo e, así mesmo, establece os recursos precisos 
para acometer esta tarefa co obxectivo de lograr a súa plena inclusión e integración.  

Considerase alumnado con necesidade específica de apoio educativo, de acordo co 
establecido no capitulo I do título II da Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación 
parcialmente modificada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro para a mellora da 
calidade educativa, aquel alumnado que requira unha atención educativa diferente á 
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de 
aprendizaxe, por Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH), polas súas 
altas capacidades intelectuais, por incorporarse tarde ó sistema educativo, ou por 
condicións persoais ou de historia escolar, require atención educativa diferente á ordinaria 
para que poida acadar ó máximo desenvolvemento posible das súas capacidades 
persoais e, en todo caso, os obxectivos establecidos con carácter xeral para todo o 
alumnado. 

Contando coas directrices que dende o Departamento de Orientación se nos transmiten 
na busca dunha atención temperá de posibles dificultades ou problemas de 
desenvolvemento ou de aprendizaxe...  adaptaremos as nosa  práctica educativa ás 
características persoais, necesidades, intereses e estilo cognitivo dos nenos/as. 
A atención á diversidade é unha necesidade que abrangue todas as etapas educativas e 
a todos os alumnos/as, é dicir, trátase de contemplar a diversidade como principio e non 
como unha medida que corresponde ás necesidades duns poucos. 
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Cada neno/a terá diferentes intereses, capacidades e necesidades, polo cal será preciso 
adoptar unha serie de estratexias que garantan a atención a esta diversidade. Estratexias 
tales como: 

Modificación dos tempos; nas actividades de aprendizaxe, adaptándose aos ritmos 
individuais de cada alumno/a. 

Adecuación dos espazos; en función da tarefa e necesidades do alumnado. 

Adecuación da axuda pedagóxica; valorando os resultados que se vaian obtendo nos 
procesos e momentos de avaliación. 

Adaptación da metodoloxía ás necesidades de cada momento. 

Adecuación de cada unha das actividades ás diferenzas  individuais do alumnado. 

En todo momento tentarase  que os nenos/as vaian desenvolvendo as diferentes 
competencias  que establece a LOE parcialmente modificada pola LOMCE, e que en todo 
momento impregnarán a nosa práctica educativa a través das diferentes áreas de 
coñecemento. 

 

11. CONCRECIÓN DO PLAN TIC 

O coñecemento, emprego e valoración das TIC- computador, cámara dixital, DVD, 
encerado dixital… estarán presentes en todas as unidades e proxectos que desenvolvan 

esta programación didáctica, converténdose en ferramentas de busca de información, 
creación, expresión e comunicación. 

Dentro do plan de introdución das tecnoloxías da información e da comunicación  que se 
está a realizar no noso centro, o ciclo de educación infantil  participa aproveitando os 
equipos presentes no centro para acercar aos alumnos ás posibilidades que as novas 
tecnoloxías nos ofrecen. Prográmase dentro do horario semanal de cada clase unha hora 
de uso da aula de informática, na que se traballa o uso e coñecemento dos equipos 
informáticos por parte dos alumnos e a aplicación destes equipos na consecución dos 
obxectivos programados. Faise un aproveitamento do encerado dixital  como ferramenta 
de aprendizaxe a través de programas xa creados e con materiais creados polo equipo de 
ciclo e os propios alumnos. Nesta mesma liña , usase a aula virtual e a páxina web do 
centro como xanela a través da cal as familias poden ver as actividades e  traballos 
realizados polos nenos ao longo do curso. 

 

12. CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

No Plan de convivencia do noso centro elaborando tendo en conta o Decreto 8/2015 do 8 
de xaneiro, pola que se desenvolve a Lei 4/2011 do 30 de xuño, de convivencia e 
participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, atopamos unha 
serie de obxectivos e actividades  para o alumnado do noso ciclo, na procura da mellora 
da convivencia entre nenos/as: 
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-  Educar nun comportamento baseado nos principios da cultura da paz, fomentando os 
valores de igualdade, respecto, apoio e solidariedade e afrontando os conflitos co diálogo 
e o acordo. 
 

 - Facilitar aos alumnos/as a adquisición de habilidades de comunicación, sociais, con 
estratexias de intervención, dotándoos de ferramentas para afrontar os conflitos. 

- Proposta de xogos colectivos que favorezan a cooperación entre iguais. 

- Actitudes de respecto cara os compañeiros e compañeiras, valorándoos sen adoptar 
actitudes discriminatorias. 

- Aportación de estratexias para aceptar pequenas frustracións e manifestar actitudes 
tendentes a superar as dificultades que se presentan, buscando nos demais a 
colaboración necesaria. 

 

13. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Con respecto aos recursos ademais dos persoais cos que conta o centro, os recursos 
materiais, entre outros aspectos: adecuaranse ás características perceptivas, afectivas e 
cognitivas dos alumnos; aos obxectivos e actividades que se propoñan; posibilitarán a 
expresión, a fantasía, simbolismo, creatividade, observación e experimentación, que 
motiven a aprendizaxe , que se encontren ao alcance dos nenos; ademais de ser 
variados, seguros, polivalentes, funcionais,… e que favorezan a linguaxe verbal, plástica, 

musical, corporal e matemática. 
Outro aspecto a destacar é a procedencia; como por exemplo materiais do entorno natural 
e familiar, elaborado polos nenos con material de desfeita, elaborado polos docentes, 
materiais comerciais... 
Con carácter xeral, o emprego dos materiais e recursos didácticos estarán en función 
tanto dos obxectivos que se pretenden como da metodoloxía a empregar.  
Os materiais que se empregan coa intención de favorecer o proceso de 
ensino-aprendizaxe son os seguintes: aula de informática, biblioteca escolar, encerado 
dixital, material de psicomotricidade e educación física,  material funxible (ceras, lapis , 
papeis de distintas texturas, cartolinas,…) material impreso ( contos, fichas…), material 

audiovisual (dvd, vídeo, computador…) manipulativo ( crebacabezas, bloques lóxicos, 

plastilina, ensartado…) material de observación ( fotografías, láminas, pictogramas….). 

 

14. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

A posta en práctica desta programación e a análise dos resultados obtidos ao final dun 
trimestre ou dun curso é un importante criterio de autoavaliación. 

Ao longo de todo o curso, no desenvolvemento da mesma , teranse en conta, 
permanentemente, os seguintes aspectos, co fin de introducir os cambios e adaptacións 
necesarios : 
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-Organización dos tempos. 

-Coordinación dos mestres que imparten docencia no ciclo. 

-Relación e comunicación coas familias. 

-Adecuación da proposta pedagóxica. 

-Adecuación da proposta metodolóxica. 

-A convivencia entre o alumnado. 

-A evolución do proceso de aprendizaxe. 

-Aproveitamento dos recursos.  

Ao final do curso valoraranse os obxectivos conseguidos, os puntos aos que non 
chegamos e as causas, as actividades que máis éxito e interese suscitaron.... podendo 
establecer deste xeito unha serie de modificacións que repercutan na mellora de dita 
programación.  

 


