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ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
1. Criterios de avaliación e aprendizaxes 

Criterios de avaliación Aprendizaxes

-Coñecer progresivamente o seu esquema corporal, 
identificando algunhas  características persoais.

-Identifica algúns elementos do seu corpo.
-Identifícase a si mesmo como neno ou nena, 
segundo corresponda.
-Sinala no seu corpo e no dos demais as partes que
o docente nomea.

-Avanzar na motricidade global e fina, controlando e 
coordinando os seus movementos.

-Mellora o control dos seus movementos.
-Mantén o equilibrio sobre diferentes superficies.
-Esfórzase por realizar as actividades de recortado, 
picado, grafías, trazos...
-Participa nos xogos e actividades psicomotores.

-Ser progresivamente autónomo nas actividades e 
rutinas cotiás e na adquisición de hábitos

-Lava as mans só
-Sabe que necesita xabón e toalla para asearse
axeitadamente.
-Sabe que debe tomar todo tipo de alimentos.
-Sabe que practicar deporte é bo para a saúde.
-É progresivamente autónomo nas actividades 
relacionadas co aseo, a alimentación, o vestido, o 
coidado da saúde e o traballo en equipo.

-Identificar algunhas emocións básicas en si
mesmo e nos seus compañeiros.

-Sabe cando os seus compañeiros e compañeiras 
están tristes.
-Busca a axuda do adulto para superar os seus
medos.

-Adaptarse progresivamente á vida
escolar, establecendo relacións adecuadas cos seus 
compañeiros e compañeiras e co docente.

-Participa nas tarefas de traballo cooperativo.
-Colabora no mantemento da orde na clase.
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ÁREA: COÑECEMENTO DO ENTORNO
1. Criterios de avaliación e aprendizaxes 

Criterios de avaliación Aprendizaxes

-Coñecer o colexio e a clase, os obxectos 
característicos, os seus compañeiros e compañeiras 
e o docente, desenvolvéndose con autonomía 
progresiva nas diferentes dependencias.

-Coñece a utilidade dos obxectos da clase.
-Desenvólvese con autonomía adecuada á súa idade 
nas dependencias do colexio e na clase.
-Relaciónase cos seus compañeiros e compañeiras e 
co docente e compórtase adecuadamente.

-Expresar oralmente algúns cambios que se 
producen no medio coa chegada do outono.

-Nomea algunhas pezas de vestir propias do outono 
-Nomea algúns froitos propios do outono.

-Progresar no desenvolvemento de habilidades 
lóxico-matemáticas.

-Discrimina obxectos que se atopan diante ou 
detrás, arriba ou abaixo, dentro ou fóra nunha 
situación dada.
-Recoñece os tamaños grande-pequeno e longo-
curto nos obxectos.
-Sinala obxectos de cor vermella, amarela, azul, 
verde
-Identifica os números 1, 2 e segue a 
direccionalidade.
-Diferencia obxectos do seu contorno con forma 
circular e con forma cadrada.
-Agrupa obxectos atendendo ao cuantificador 
moitos-poucos.
-Realiza a grafía dos números 1, 2 e asóciaos coa 
cantidade correspondente.
-Fai series sinxelas
-Coñece a diferenza entre cheo e baleiro.
-Conta ata 2.

-Coñecer diferentes tipos de vivenda, -Nomea as partes externas dunha casa.
-Coñece a importancia de reciclar na casa e a cor dos 
diferentes colectores.

-Observar e coñecer o seu contorno próximo. 
identificando os elementos característicos e 
aprendendo a comportarse adecuadamente.

-Nomea algúns elementos do contorno.
-Sabe que non debe ensuciar a rúa e que existen 
diferentes colectores para depositar os residuos.

-Expresar oralmente algúns cambios que se 
producen no medio coa chegada do inverno.

- Nomea algunhas pezas de vestir propias do inverno
-Sabe que no inverno vai frío e que nalgúns lugares 
neva.

-Coñecer datos importantes sobre a auga. -Explica, de xeito adecuado á súa idade, por que a 
auga é importante para a vida.
-Comprende que non debe malgastar a auga.
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ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
1. Criterios de avaliación e aprendizaxes 

Criterios de avaliación Aprendizaxes

-Avanzar na comprensión verbal e na expresión oral.

-Comprende as indicacións e explicacións dadas polo 
docente.
-Comunica os seus desexos e necesidades de xeito 
adecuado e entende as demandas dos demais.
-Pronuncia de maneira cada vez máis clara e 
correcta.
-Comprende as mensaxes que lle comunican os seus 
compañeiros e compañeiras.
-Chama ás persoas polo seu nome propio.
-Amplía o vocabulario.

-Comezar a orientarse no espazo gráfico realizando
garabatos, trazos e grafías

-Esborrancha libremente e dentro dun espazo 
delimitado.
-Realiza trazos horizontais, verticais e oblicuos.
-Realiza trazos e grafías con progresiva precisión.

-Utilizar os saúdos axeitadamente.
-Saúda correctamente ao entrar na clase.
-Despídese cando sae utilizando a expresión 
axeitada.

-Aprender e utilizar algunhas palabras en inglés nas
actividades diarias.

-Coñece o son dalgunha palabra en lingua 
estranxeira.
-Di algunha palabra e expresión sinxela en lingua 
estranxeira.
-Amplía o vocabulario en lingua estranxeira.

-Producir materiais decorativos utilizando diferentes 
técnicas plásticas.

-Participa nas actividades plásticas realizadas 
cooperativamente.
-Utiliza adecuadamente os materiais
plásticos.
-Respecta o traballo de compañeiros e compañeiras 
nas actividades plásticas realizadas 
cooperativamente.

-Desenvolver a discriminación auditiva.
-Segue o ritmo das cancións e aprende algunhas 
letras 
-Participa nas actividades musicais.

-Iniciarse no coñecemento dalgúns dispositivos e 
recursos dixitais.

-Utiliza algúns recursos interactivos dispoñibles na 
aula.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA                                                                        CEIP Francisco López Estrada
CURSO 2019-2020                                                                                                                                   O BARQUEIRO - MAÑÓN

ÁREAS: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
COÑECEMENTO DO ENTORNO

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
2. Avaliación e cualificación

Avaliación
e 
cualificación
final

- Procedementos: Valoración das actividades e traballos realizados
                                 A avaliación final basearase no traballo e nas 
                                 observacións realizadas con anterioridade á suspensión das 
                                 clases presenciais. Todas aquelas actividades que se 
                                 desenvolvan posteriormente servirán para o reforzo e 
                                 afianzamento dos contidos xa traballados.

ÁREAS: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
COÑECEMENTO DO ENTORNO

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre

 (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
Actividades As actividades serán de repaso e reforzo. Realizaranse, sobre todo, actividades 

lúdico-didácticas a través da aula virtual do centro.

Metodoloxía A través da aula virtual do centro tratarase de establecer unha rutina 
semellante á da aula (saúdo inicial, encargado/a, o tempo,...) integrando 
actividades dinámicas que supoñan un reforzo do xa aprendido e intentando 
unha comunicación afectiva o máis cercana posible dada a situación real na 
que se desenvolve.

Materiais e 
recursos

Materiais dixitais, libros, contos, ...

ÁREAS: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
COÑECEMENTO DO ENTORNO

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
4.  Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 
familias

As canles de comunicación coas familias realízase principalmente a través da 
aula virtual, do correo electrónico, do móbil, dos foros e da plataforma Abalar 
Móbil.

Publicidade Esta información atoparase dispoñible para a súa consulta na páxina web do 
centro:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Obxectivos                  Criterio de avaliación 
Admirar os elementos da natureza creados por Deus. Recoñece xestos que manifestan amor e admiración polos animais e as plantas. 

Nombrar  animais e plantas do contorno.  Identifica e nomea  elementos da natureza. 

Coñecer o relato bíblico de “A Creación”  Escoita con atención o relato bíblico de “A Creación”. 

 Identificar os movementos que se poden realizar coas diferentes partes do 

corpo. 
Diferencia as partes do corpo que se utilizan para xogar. 

 Descubrir o corpo como un agasallo de Deus. Imita xestos relixiosos con diferentes partes do corpo. 

Escoitar e comprender o relato bíblico de “Adán e Eva”. Escoita o relato de “Adán e Eva”. 

Participar da alegría do Nadal cos amigos e a familia. Recoñece diferentes elementos do Nadal. 

Identificar os principais personaxes do Belén. Identifica os personaxes do Belén. 

Coñecer o relato bíblico de “O Nacemento de Xesús”. Sente alegría polo nacemento de Xesús. 

 Cantarlle unha canción ao neno Xesús.  Canta ao Neno Xesús polo seu nacemento. 

Descubrir a importancia de ter unha familia que se quere. Nomea os membros da súa familia. 

Identificar os membros da familia de Xesús. 

 

Identifica a Virxe María e San Xosé como os pais de Xesús. 

 

 Identificar os xoguetes como agasallos e mostras de cariño das persoas. Escoita con interese un conto sobre o amor e como compartir os xoguetes. 

Diferenciar comportamentos construtivos e destrutivos da vida diaria. 

 

Discrimina accións positivas e negativas da vida diaria. 

 

Visualizar a parábola contada por Xesús “O bo samaritano” É quen de saber quen axuda e quen non, e que hai que axudar aos demais. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación directa . 

Instrumentos: 
Rexistro anecdótico, diario de clase . 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Items da primeira e segunda avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades elaboradas para ser subidas á aula virtual. Enfocadas a que o 
alumnado recorde o xa dado no primeiro e segundo trimestre. Pequenas 
lecturas, realizar un debuxo sinxelo e visualización de pequenos vídeos 
relacionados co tema tratado, con enlaces a youtube. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos Pdfs por curso e por semana subidos á aula virtual 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
 Mediante a aula virtual, correo electrónico ou en casos por teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


