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1. INTRODUCIÓN.  

 

A educación plurilingüe consiste no emprego de dous ou máis linguas para os 

procesos educativos, nas que se inclúe a lingua materna.  

O dominio de dous ou máis idiomas é sinónimo de globalidade e enriquecemento 

cultural, dous apelativos que sen dúbida benefician o desenvolvemento persoal e a 

posibilidade de acceder ao mercado laboral, entre outros beneficios.  

Vivimos nun mundo cada vez máis globalizado. No noso planeta existen entre 6.000 

e 7.000 linguas, onde as fronteiras practicamente non existen. 

A UNESCO di que os idiomas desempeñan unha función esencial no 

desenvolvemento. Entre outros aspectos, os idiomas garanten a diversidade cultural e 

o diálogo intercultural, así como a consecución da educación para todos, o 

fortalecemento da cooperación, a construción do coñecemento integrador da 

sociedade e a conservación do patrimonio cultural.  

A UNESCO, na Resolución 30 C/12 aprobada pola Conferencia Xeral en 1999, 

adoptou a expresión de “educación plurilingüe” para referirse ao uso de polo menos 

tres linguas na educación: a lingua materna, unha lingua rexional ou nacional e unha 

lingua internacional.  

O obxectivo esencial da educación plurilingüe, nunha sociedade onde a riqueza 

lingüística é un trazo esencial, é facer aos alumnos e as alumnas capaces de expresarse 

en calquera lingua, sen importar as circunstancias e interiorizando de forma 

equilibrada as culturas que levan aparelladas. O éxito deste tipo de educación depende 

en gran medida da aceptación das linguas dos outros e da curiosidade que suscitan 

eses idiomas e culturas, actitude que asegura a supervivencia das linguas minoritarias e 

a apertura a esas culturas e modos de pensar.  
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Charles Kowalski di: “Aprender unha nova lingua é como engadir unha nova xanela á 

túa casa, asomarse nunha dirección nova cara a un novo país ou cultura” , por iso o 

plurilingüismo vai máis aló do ensino de varias linguas. Por unha banda, implica:  

 Que todas as linguas compartan un mesmo obxectivo: o desenvolvemento 

da competencia comunicativa dos falantes.  

 Por outro, supón a utilización de diferentes idiomas como vehículo para a 

adquisición de novos coñecementos.  

 Son varios os beneficios que se poden obter da educación plurilingüe:  

 Mellora das habilidades mediante o desenvolvemento de competencias 

metalingüísticas.  

 Beneficios cognitivos que se derivan da aprendizaxe simultánea.  

 Incremento do coñecemento de aspectos socioculturais, desenvolvendo un 

espírito crítico e valorando os elementos máis positivos de cada cultura.  

 Favorece a apertura cultural do individuo a outras realidades.  

 A educación plurilingüe na Comunidade de Galicia na que conviven dúas linguas 

oficiais que deben compartirse no sistema educativo para perdurar e enriquecer a 

cultura da Comunidade educativa galega. Durante moitos anos dita convivencia non 

estivo exenta de certa polémica polo modo en que ha de implantarse, pero non hai 

dúbida que sempre tratou de facer que os estudantes aproveiten os beneficios dunha 

educación plurilingüe para favorecer o seu proceso formativo.  

 A nivel lexislativo, o DECRETO 79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüismo na 

ensinanza non universitaria de Galicia. (DOG 25.05.2010),  regula no artigo 21 os seguintes 

aspectos.  

 Artigo 21º.-Materias non lingüísticas impartidas en lingua(s) estranxeira(s).  

 1. A Administración educativa fomentará a impartición de materias en 

lingua(s) estranxeira(s), principalmente en inglés, co obxectivo de que, de maneira 

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


Proxecto: PLURINFANTIL. CURSO 2022/2023 

CEIP PLURILINGÜE MANUEL SUEIRO 
 

 

CEIP PLURILINGÜE MANUEL SUEIRO. 

Rúa Antonio Failde Gago n.º 21. 

CP: 32004. Ourense 

T. +34 988 231 026| F. 988 231 026 
ceip.manuel.sueiro@edu.xunta.gal 
www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/        

Páxina 5 de 63 

 
 

progresiva e voluntaria, os centros educativos poidan chegar a ofrecer ata un máximo dun 

terzo do seu horario lectivo semanal en lingua(s) estranxeira(s).  

  2. Cando nun determinado curso o centro educativo aprobe a impartición 

dunha ou de varias das materias ás que se refiren os artigos 6, 7, 8 e 9 do presente 

decreto en lingua(s) estranxeira(s), adaptará o seu proxecto lingüístico para garantir o 

máximo equilibrio de horas semanais ofertadas en galego e en castelán nese curso, 

segundo o procedemento establecido no regulamento de centros.  

  3. No suposto sinalado no parágrafo anterior e con carácter previo á súa 

aprobación, o centro deberá cursar a oportuna solicitude á Administración educativa, a 

efectos do outorgamento, no seu caso, da correspondente autorización. 

 Unha educación plurilingüe de calidade é clave para garantir o éxito académico e 

profesional dos alumnos e alumnos, o que repercutirá directamente no seu 

desenvolvemento persoal. Ademais, é algo que contribúe á cohesión social e á 

interculturalidade, xa que facilita as relacións nas diferentes culturas.  

 Xestionar a diversidade lingüística dos alumnos e alumnos radica no 

recoñecemento das linguas. Un recoñecemento que permita garantir o dominio e 

competencia das mesmas e, deste xeito, responder con eficacia ás demandas do futuro 

mercado laboral. Por outra banda, tamén é fundamental asegurar á aprendizaxe das 

linguas estranxeiras e internacionais. Á hora de implementar a educación plurilingüe no 

CEIP Manuel Sueiro debemos partir da avaliación e da análise das necesidades 

formativas para o ensino das distintas linguas no sistema educativo actual. 

Por isto e mirando cara ao futuro, o CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro aposta por dar 

un paso máis e decide solicitar a incorporación ao Plan Plurinfantil 2022/2023 e 

incrementar o horario en lingua estranxeira do noso alumnado e beneficiarnos da 

oportunidade que nos brinda a Consellería a través deste programa plurilingüe en 

educación infantil. 
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A finalidade deste proxecto é reforzar a competencia comunicativa necesaria 

para o desenvolvemento en situacións cotiás en dita lingua, co fin último de garantir 

unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da personalidade 

dos alumnos e preparalos para o uso correcto e fluído da lingua inglesa en situacións 

cotiás da mesma. 

A área na que terá máis incidencia este proxecto será a de Linguaxes: 

Comunicación e Representación, artigo 6º do DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

(DOG.23.06.2009) coa idea de integralo en todas as áreas e bloques do currículo a 

través das actividades propostas e en consonancia cos proxectos a desenvolver no CEIP 

Plurilingüe Manuel Sueiro, todos eles centrados na metodoloxía de proxectos que 

xorden a partir do PDI anual e seguen unha mesma liña en todo o centro educativo 

centrados na educación artística: plástica.  

A incorporación ao Proxecto Plurinfantil será progresiva comezando no curso 

escolar 2022/2023 na aula de 4º de Educación Infantil; no curso 2023/2024 nas aulas de 

4º e 5º de Educación Infantil e no curso 2024/2025 nas aulas de 4º, 5º e 6º de Educación 

Infantil. 

  

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


Proxecto: PLURINFANTIL. CURSO 2022/2023 

CEIP PLURILINGÜE MANUEL SUEIRO 
 

 

CEIP PLURILINGÜE MANUEL SUEIRO. 

Rúa Antonio Failde Gago n.º 21. 

CP: 32004. Ourense 

T. +34 988 231 026| F. 988 231 026 
ceip.manuel.sueiro@edu.xunta.gal 
www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/        

Páxina 7 de 63 

 
 

2. NORMATIVA.         

 

2.1. Normativa.           

 

 DECRETO 79/2010, de 20 de maio, para o plurilingüismo na ensinanza non 

universitaria de Galicia. (DOG 25.05.2010). 

 

 ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na 

Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de incorporación 

de novos centros á Rede de Centros Plurilingües de Galicia. (DOG 20.05.2011) 

 

 RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación 

de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 

2021/22. (DOG 05.04.2021) 

 

 RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se regula o programa plurilingüe no segundo 

ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2022/23. (DOG. 04.04.2021)  
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3. XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO.        

 

3.1. Contexto.           

O CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro está situado no barrio de As Lagoas en Ourense. 

No curso escolar 2021/2022 ten 103 alumnos/as (36 alumnos/as na etapa de Educación 

Infantil e 67 na etapa de Educación Primaria), dos cales o 25% deles pertence a etnia 

xitana (25 alumnos/as). A situación económica das familias e media baixa destacando 

que un 80% das familias teñen uns ingresos medios infer iores a 5400 €.  

No CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro danse cita unha boa parte de condicionantes, 

situacións e problemáticas socio-laborais das familias, que xeran amplas bolsas de 

alumnado en situación de risco de exclusión social graves. Un dos obxectivos do CEIP 

Plurilingüe Manuel Sueiro é prestar a mellor atención socio-educativa ás familias e aos 

seus e súas fillos e fillas. É necesario compensar as necesidades educativas, que polas 

desigualdades de partida presenta o seu alumnado, sendo necesario contrarrestar, 

dentro do posible, os riscos de exclusión social e cultural. 

Na actualidade existen enormes desigualdades no acceso ás tecnoloxías dixitais 

así como o coñecemento das linguas derivadas de distintos factores: sociais, culturais, 

de nivel de ingresos ou mesmo no lugar de residencia,... As linguas constitúen un 

elemento básico de identidade cultural e representan un valor fundamental de 

cohesión dunha comunidade.  

O CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, despois da análise inicial realizada polo claustro 

docente, busca que esta nova realidade lingüística nun mundo globalizado como é o 

noso, esixe un marco educativo que atenda a esta necesidade social, posibilitando a 

capacitación efectiva do alumnado nas dúas linguas oficiais e nunha ou varias linguas 

estranxeiras, seguindo para iso o marco delimitado pola Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(BOE. 30.12.20) que establece como un dos seus fins a capacitación para a comunicación 

nas linguas oficiais e nunha ou varias linguas estranxeiras. 
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En base a estas premisas o CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro establece como un dos 

fins básicos do seu proxecto educativo: Adquisición dun coñecemento efectivo en linguas 

estranxeiras, nun marco xeral de promoción do plurilingüismo no sistema educativo de 

Galicia. Dito obxectivo pódese alcanzar coa incorporación no curso escolar 2021/2022 

na rede de centros plurilingües de Galicia e no curso escolar 2022/2023 seguir 

avanzando nese obxectivo mediante a incorporación ao programa Plurinfantil. En base 

a esta premisa o CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro decide iniciar a elaboración de dito 

proxecto para a incorporación do colexio ao Proxecto Plurinfantil tal e como se recolle 

na RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación 

Profesional, pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación 

infantil (Plurinfantil), para o curso 2022/23. (DOG. 04.04.2021).  

A finalidade deste proxecto é reforzar a competencia comunicativa necesaria 

para o desenvolvemento en situacións cotiás en dita lingua, co fin último de garantir 

unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da personalidade 

dos alumnos e preparalos para o uso correcto e fluído da lingua inglesa en situacións 

cotiás da mesma. 

A área na que terá máis incidencia este proxecto será a de Linguaxes: 

Comunicación e Representación, artigo 6º do DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

(DOG.23.06.2009) coa idea de integralo en todas as áreas e bloques do currículo a 

través das actividades propostas e en consonancia cos proxectos a desenvolver no CEIP 

Plurilingüe Manuel Sueiro, todos eles centrados na metodoloxía de proxectos que 

xorden a partir do PDI anual e seguen unha mesma liña en todo o centro educativo 

centrados na educación artística: plástica.  

A incorporación ao Proxecto Plurinfantil será progresiva comezando no curso 

escolar 2022/2023 na aula de 4º de Educación Infantil; no curso 2023/2024 nas aulas de 

4º e 5º de Educación Infantil e no curso 2024/2025 nas aulas de 4º, 5º e 6º de Educación 

Infantil. 
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3.2. Experiencias en plans e proxectos relacionados coas linguas 

estranxeiras.           

 

O CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, no ano 2011/2012 solicita as seccións bilingües 

na materia Educación Artística: Plástica nos cursos de 1º e 2º de Educación Primaria, 

mantendo ditas seccións bilingües ata o día de hoxe.  

O 26 de abril de 2021 solicitouse a incorporación a Rede de centros plurilingües 

de Galicia (RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de 

novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso  2021/22) 

sendo electivo no curso escolar 2021/2022 no que comezou a funcionar o centro 

plurilingüe en 1º curso de Educación Primaria na materia de Educación Artística: 

Plástica e continuando coa sección bilingüe en 2º curso de Educación Primaria na 

materia de Educación Artística: Plástica.   

  Ademais do ingreso na Rede de Centros Plurilingües de Galicia e a impartición 

da sección bilingüe en 2º curso de Educación Primaria, ambas materia de Educación 

Artística: Plástica, solicitouse unha auxiliar de conversa, sendo concedidas dúas, unha 

da cota da Xunta de Galicia (centro plurilingüe) e outra da cota do MEFP (sección 

bilingües). A sección bilingüe e o 1º curso de Educación Primaria  son impartidas pola 

docente Dna. María Pilar Iglesias Gómez (coordinadora de ambos proxectos).  

A longo destes anos a  participación do alumnado é total cun aceptación moi 

positiva por parte das familias. Durante estes anos a docente das seccións bilingües 

mantivo coas familias unha reunión ao inicio do curso para informarlles dos obxectivos, 

contidos e actividades a desenvolver para valorar o proxecto a priori. A experiencia foi 

valorada de xeito positivo por todos, acadando os obxectivos propostos. 
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3.3. Áreas ou materias que se imparten en lingua estranxeira.   

        

O CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro seguindo o camiño iniciado no curso escolar 

2011/2012 coas seccións bilingües en Educación Artística: Plástica nos cursos 1º e 2º de 

Educación Primaria, decide ampliar dita oferta a toda etapa de Educación Primaria 

solicitando a incorporación a rede de centros plurilingües impartindo en lingua 

estranxeira (inglés) a materia de Educación Artística: Plástica nos cursos 1º a 6º de 

Educación Primaria no curso escolar 2021/2022, comezando a funcionar 0 01/09/2021.  

O deseño do Proxecto Plurinfantil consistirá nunha incorporación progresiva 

comezando no curso escolar 2022/2023 na aula de 4º de Educación Infantil; no curso 

2023/2024 nas aulas de 4º e 5º de Educación Infantil e no curso 2024/2025 nas aulas de 

4º, 5º e 6º de Educación Infantil. 

A área na que terá máis incidencia este proxecto será a de Linguaxes: 

Comunicación e Representación, artigo 6º do DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

(DOG.23.06.2009) coa idea de integralo en todas as áreas e bloques do currículo a 

través das actividades propostas e en consonancia cos proxectos a desenvolver no CEIP 

Plurilingüe Manuel Sueiro, todos eles centrados na metodoloxía de proxectos que 

xorden a partir do PDI anual e seguen unha mesma liña en todo o centro educativo 

centrados na educación artística: plástica.  

Proxecto Plurinfantil 

Ano escolar.  Etapa. Cursos.  

2022/2023 4º curso Educación Infantil. 

2023/2024 4º curso Educación Infantil e 5º curso Educación Infantil. 

2024/2025 
4º curso Educación Infantil, 5º curso Educación Infantil e 6º curso 

Educación Infantil. 
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 Proxecto Plurinfantil farase coa seguinte planificación e dentro da área de 

coñecemento Linguaxes: comunicación e representación no que unha sesión 

impartirase en lingua inglesa desde un punto de vista lúdico e partindo do 

traballo en grupo a través de todas as áreas, traballando e desenvolvendo as 

competencias clave a través dun enfoque globalizado baseado en tarefas e 

proxectos e nos cales as TIC estarán presentes. 

 

Ano escolar.  Etapa. Cursos.  Sesións/Materias. 

2022/2023 4º curso Educación Infantil. 

1 sesión.  
En todas ás áreas de coñecemento 

pero especialmente na área: 
Linguaxes: comunicación e 

representación. 

2023/2024 
4º curso Educación Infantil e 

5º curso Educación Infantil. 

1 sesión.  
En todas ás áreas de coñecemento 

pero especialmente na área: 
Linguaxes: comunicación e 

representación. 

2024/2025 

4º curso Educación Infantil, 5º 

curso Educación Infantil e 6º 

curso Educación Infantil. 

1 sesión.  
En todas ás áreas de coñecemento 

pero especialmente na área: 
Linguaxes: comunicación e 

representación. 
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4. DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO PLURINFATIL. 

 

4.1. Obxectivos. 

4.1.1. Obxectivos xerais do proxecto.  

Os obxectivos que persegue o CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro coa incorporación ao 

Proxecto Plurinfantil son os seguintes:  

 

a) Formar en linguas estranxeiras á vez que en contidos non lingüísticos. 

b) Mellorar o dominio efectivo en linguas estranxeiras do alumnado de educación 

infantil do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro. 

c) Fomentar a pluralidade lingüística e cultural para lograr a plena integración do 

noso alumnado nun contexto cultural e económico globalizado. 

d) Promover o desenvolvemento dun currículo integrado das linguas para favorecer 

a transferencia dos coñecementos e as competencias dunha lingua a outras. 

          

4.1.2. Fins específicos do proxecto. 

O fin do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, coa incorporación a rede de centros 

plurilingües de Galicia e ao proxectos Plurinfantil son: mellorar a competencia 

comunicativa do noso alumnado en lingua inglesa e fomentar a pluralidade lingüística e 

cultural no noso centro, para facilitar a integración do alumnado nun contexto cultural e 

económico globalizado. 
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4.1.3 Obxectivos específicos do Proxecto Plurinfantil. 

a) Integrar a lingua estranxeira no currículo de educación infantil e utilizala como 

un dos instrumentos que favoreza o desenvolvemento integral do alumnado. 

b) Iniciar a capacitación para a comunicación nas linguas oficiais e nunha lingua 

estranxeira. 

c) A formación no respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural 

de España e da interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade 

d) Utilizar o inglés como vehículo de aprendizaxe e de coñecemento noutras 

áreas curriculares non lingüísticas.  

e) Desenvolver nos alumnos e alumnas o coñecemento e uso adecuado, das 

linguas oficiais e na lingua estranxeira, en diversas manifestacións orais e escritas, que 

permitan ao alumando adquirir a competencia comunicativa necesaria para 

desenvolverse en situacións cotiás. 

f) Reflexionar sobre o funcionamento lingüístico e comunicativo das tres linguas 

que axudará na aprendizaxe destas. 

g) Mellorar as competencias lingüísticas dos nenos e nenas, proporcionándolles 

vocabulario necesario e fluidez lingüística apropiadas para tal aprendizaxe. 

h) Desenvolver estratexias que axuden á contextualización da lingua así como 

outras estratexias comunicativas que se usen nos países anglosaxóns. 

i) Permitir ó alumno ou alumna coñecer outras culturas e costumes, que lle 

axudarán a formarse nun ambiente de tolerancia e solidariedade propias dunha 

sociedade globalizada e intercultural, desenvolvendo un espírito crítico. 

j) Involucrar aos membros da comunidade educativa nunha idea social 

plurilingüe e intercultural, na que se integran os procesos de comunicación e 

intercambio de experiencias a través das TICs favorecendo o desenvolvemento da 

sociedade do coñecemento do século XXI e alcanzando os obxectivos da Axenda 2030. 

k) Proporcionar ó alumnado, especialmente a aqueles con necesidades educativas 

especiais, as estratexias necesarias para enfrontarse a situacións da vida cotiá, a través 

dun maior dominio do inglés, idioma presente nas novas tecnoloxías e a informática. 
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l) Preparar ó cidadán europeo para a mobilidade, tal e como se recolle na Axenda 

2030. 

m) Manter a riqueza e a diversidade lingüística. O alumnado de Educación Infantil 

debería iniciarse no coñecemento das linguas inglesa e castelá, de forma que, ó 

finalizar o ensino primario, os alumnos fosen capaces de comprender e expresarse con 

corrección, de acordo coa súa idade nas tres linguas.  

n) Mellorar o proceso de ensino - aprendizaxe da lingua inglesa. 

o) A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a 

cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos. 

p) A preparación para o exercicio da cidadanía, para a inserción na sociedade que 

lle rodea e para a participación activa na vida económica, social e cultural, con actitude 

crítica e responsable e con capacidade de adaptación ás situacións cambiantes da 

sociedade do coñecemento.  

  

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


Proxecto: PLURINFANTIL. CURSO 2022/2023 

CEIP PLURILINGÜE MANUEL SUEIRO 
 

 

CEIP PLURILINGÜE MANUEL SUEIRO. 

Rúa Antonio Failde Gago n.º 21. 

CP: 32004. Ourense 

T. +34 988 231 026| F. 988 231 026 
ceip.manuel.sueiro@edu.xunta.gal 
www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/        

Páxina 16 de 63 

 
 

 

4.2 OBXECTIVOS XERAIS ETAPA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

4.2.1 Obxectivos xerais:  

 

A vista da adaptación dos currículos a Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE. 

30.12.20), destacar o Artigo 7º do Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. (BOE. 

03.02.2022) no que se recollen os obxectivos da Educación Infantil.  

Artículo 7. Objetivos. 

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que les permitan: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción 

y aprender a respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas. 

e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía 

y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura, y en 

el movimiento, el gesto y el ritmo. 
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h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 

A espera da publicación do Decreto polo que se regulará a Educación Infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia destacar o Artigo 4º do DECRETO 330/2009, do 4 de 

xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade 

Autónoma de Galicia.(DOG. 23.06.2009), no que se recollen os obxectivos da etapa de 

Educación Infantil.  

Artigo 4º.-Obxectivos. 

A educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nenos as capacidades 

que lles permitan: 

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

acción e aprender a respectar as diferenzas. 

b) Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de 

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

f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 

expresión. 

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

como medio de comunicación, información e gozo. 

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

comunicación. 
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i) Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

  

4.2.2 Obxectivos específicos das áreas de coñecemento na etapa de 

Educación Infantil.   

 

1º) Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

Obxectivos: 

-Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, identificando gradualmente as 

propias características, posibilidades e limitacións a través da interacción coas outras 

persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando maior autonomía persoal. 

-Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes 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 e preferencias, e ser 

capaces de expresalos e comunicalos, así como identificar e respectar tamén os das 

outras persoas. 

-Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar tarefas 

sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas frustracións e 

manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades que se presentan, 

reforzando o sentimento de autoconfianza e sendo quen de solicitar axuda. 

-Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras 

persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración e mais 

evitando a adopción de comportamentos de submisión ou dominio. 
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-Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a 

hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das situacións 

cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

-Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no 

desenvolvemento das tarefas. 

-Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: 

idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas... 

-Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación propia, o 

desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto ás demais persoas, a 

aceptación de regras, a seguridade persoal e a aceptación da identidade sexual e cultural. 

 

2º) Área: coñecemento do contorno. 

Obxectivos 

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

algunhas situacións e feitos significativos, e mais mostrando interese polo seu 

coñecemento. 

-Observar os cambios e modificacións a que están sometidos os elementos do 

contorno e relacionalos cos factores que os producen, desenvolvendo actitudes de 

coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación. 

-Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións, para 

anticipar probables efectos que poderían producirse como consecuencia de situacións da 

vida diaria e dalgúns experimentos realizados. 

-Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis equilibrada e 

satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social e 

axustando a súa conduta a elas. 
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-Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas 

características, producións culturais, valores e formas de vida. 

-Establecer relacións de confianza, afecto, colaboración, comprensión e pertenza 

baseadas no respecto ás persoas, ás normas e valores da sociedade a que pertencen. 

-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 calidades e mais establecendo relacións de 

agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación. 

-Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave de lóxica, 

comprendendo situacións e resolvendo problemas: establecendo relacións, explorando, 

ordenando, comparando, cuantificando, medindo, pesando, etc. 

 

3º) Área: linguaxes: comunicación e representación. 

Obxectivos 

-Utilizar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, de expresión de 

ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e de gozo. 

-Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais -o silencio, a mirada, a 

xestualidade, o olfacto e o tacto- como elementos xenuínos da comunicación humana. 

-Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas musicais, 

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

experiencias, coñecementos, ideas e intencións das persoas. 

-Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais con distintos propósitos -expresar 

sentimentos, emocións, desexos, ideas…- con diferentes interlocutores e/ou 
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interlocutoras e en diversidade de contextos, valorando a linguaxe como ferramenta de 

relación cos demais, de regulación da convivencia e de aprendizaxe. 

-Comprender a intencionalidade comunicativa doutras nenas e doutros nenos, así 

como das persoas adultas, adoptando unha actitude positiva cara ás linguas. 

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

contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios 

comunicativos. 

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

-Comprender, reproducir, reescribir -tendo en conta as diferentes etapas individuais 

no proceso de adquisición da lingua escrita-, e recrear textos. 

-Facer uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte de 

pracer. 

-Potenciar a capacidade creativa a través das linguaxes artísticas para imaxinar, 

inventar, transformar... desde as súas ideas, sentimentos, experiencias, coñecementos... 

-Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes, 

comunicándose creativamente a través das diferentes manifestacións e adquirindo 

sensibilidade estética. 

-Desenvolver o sentir de autoconfianza nas producións artísticas persoais, 

amosando interese pola súa mellora, respectando e valorando as creac ións propias e as 

das demais persoas. 

-Achegarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC -ordenadores, a 

internet, encerado dixital interactivo, escáner, vídeo ...- como ferramentas de busca de 

información, creación, expresión e comunicación. 
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E nesta área de coñecemento, Área: linguaxes: comunicación e representación 

onde se recolle o obxectivo sobre o uso da lingua estranxeira na etapa de Educación 

Infantil establecendo como obxectivo:  

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

contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios 

comunicativos. 

 

4.2.3 Obxectivos específicos da área de linguaxes: comunicación e 

representación (lingua estranxeira inglés).  

 

Área: Linguaxes: comunicación e representación. 

Estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación, como espazos de 

aprendizaxes de toda orde: de actitudes, procedementos e conceptos, que contribuirán ao 

desenvolvemento de nenas e nenos e propiciarán a súa aproximación á interpretación do 

mundo, outorgándolle significado e facilitando a súa participación activa nel. 

Así mesmo, fomentarase unha primeira aproximación á lingua estranxeira nas 

aprendizaxes do segundo ciclo da educación infantil, especialmente no último ano. 

Os métodos de traballo en ambos os ciclos basearanse nas experiencias, nas 

actividades e no xogo, e aplicaranse nun ambiente de afecto e confianza para potenciar a 

autoestima e integración social. 
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Bloque 1. Linguaxe verbal. 

*Escoitar, falar e conversar. 

-Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira, en rutinas e situacións 

habituais de comunicación, amosando unha actitude positiva cara a esta lingua. 

Bloque 3. Linguaxe audiovisual. 

A linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación presentes 

na vida infantil requiren un tratamento educativo que, a partir do uso apropiado, inicie as 

nenas e os nenos na comprensión das mensaxes audiovisuais e na súa utilización 

adecuada. 

Obxectivos 

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

contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios 

comunicativos.
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4.2.4 Contidos. Criterios de avaliación . 

 

A referencia curricular das áreas de coñecemento da Educación Infantil 

recollidas no artigo 6º do DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o 

currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG.23.06.2009)  

(Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal, Coñecemento do contorno e 

Linguaxes: comunicación e representación). 

A implantación do Proxecto Plurinfantil será progresiva nos seguintes 3 

curso académicos tendo a seguinte temporalización.  

 4º EI:     curso 2022/2023. 

 4º EI e 5º EI:   curso 2023/2024. 

 4º EI, 5º EI e 6º EI:   curso 2024/2025. 

  

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


Proxecto: PLURINFANTIL. CURSO 2022/2023 

CEIP PLURILINGÜE MANUEL SUEIRO 
 

 

CEIP PLURILINGÜE MANUEL SUEIRO. 

Rúa Antonio Failde Gago n.º 21. 

CP: 32004. Ourense 

T. +34 988 231 026| F. 988 231 026 
ceip.manuel.sueiro@edu.xunta.gal 
www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/        

Páxina 25 de 63 

 
 

ÁREAS COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL. 

CONTIDOS 

Bloque 1. O corpo e a propia imaxe. 

-Exploración do propio corpo, recoñecendo progresivamente as súas 

características e posibilidades para chegar á toma de conciencia do propio esquema 

corporal. 

-Identificación, manifestación, regulación e control das necesidades básicas do 

corpo. 

-Adquisición de confianza nas capacidades propias. 

-Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. 

-Potenciación da construción do esquema corporal a partir das sensacións e das 

percepcións do propio corpo, en relación e interacción cos datos que a nena ou o neno 

recibe das outras persoas, do medio e dos obxectos. Vivencia do corpo como un todo 

para pasar progresivamente a sentir as partes que o integran. 

-Recoñecemento das percepcións sensoriais propioceptivas -que proveñen dos 

propios músculos e articulacións- e as percepcións extereoceptivas -relacionadas cos 

campos visuais, auditivos, olfactivos, táctiles, gustativos...- 

-Aceptación da propia imaxe corporal e gozo xogando co seu corpo, 

desenvolvendo accións e iniciativas individuais e grupais, empregando as posibilidades 

expresivas do propio corpo -a través de xestos, movementos, xogos, danzas...- 

-Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, vivencias, 

preferencias e intereses propios e das demais persoas. 

-Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, confiando nas súas 

posibilidades e recoñecendo as limitacións propias. 
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-Recoñecemento dos sentidos como medio de expresión, percepción e 

comprensión do mundo que o rodea, e como medio favorecedor do desenvolvemento 

cognitivo. 

-Observación dos cambios físicos nas persoas ao longo do tempo. Identificación 

das diferentes etapas da vida valorándoas positivamente. 

-Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da identidade e 

características das demais persoas, evitando actitudes discriminatorias. 

-Recoñecemento e vivencia das referencias espazo-temporais en relación co 

propio corpo, cos obxectos, co contorno e coas demais persoas. 

-Desenvolvemento da identidade sexual e aceptación do corpo sexuado feminino 

e masculino. Mantemento dunha actitude crítica ante os estereotipos ofertados a 

través da publicidade e outros medios de comunicación social. 

Bloque 2. Xogo e movemento. 

-Participación nos xogos e na actividade motriz, identificando as súas 

capacidades e confiando nas propias posibilidades de acción, amosando actitudes de 

iniciativa e constancia. 

-Gozo co xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo unha actitude de 

axuda e cooperación con iguais e con persoas adultas. Aceptación do xogo como medio 

de desfrute e de relación cos demais. 

-Adaptación do ton e da postura ás características do obxecto, da outra persoa, 

da súa acción e da situación. 

-Satisfacción polo crecente dominio persoal. 

-Aceptación de compromisos, establecendo acordos en consideración á súa 

persoa, ás outras e ao seu medio, fortalecendo vínculos afectivos -amizade, 
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cooperación, axuda, solidariedade...-. Comprensión, aceptación e valoración de regras 

para xogar. 

-Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas, partindo do 

coñecemento e valoración dos xogos propios da comunidade e abríndose ao 

coñecemento e gozo dos das outras. 

-Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas e grosas. 

-Adquisición dun maior dominio das súas capacidades corporais: 

desenvolvemento das habilidades motoras, do control de ton, do equilibrio e da 

respiración. 

-Adquisición de nocións básicas de orientación e coordinación de movementos. 

-Potenciación das súas capacidades motoras, de coordinación e de orientación no 

espazo. 

-Exploración das posibilidades perceptivas, motrices e expresivas propias e das 

demais persoas, amosando iniciativa para aprender habilidades novas. 

Bloque 3. A actividade cotiá. 

-Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de tarefas e 

conciencia da propia competencia. 

-Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e progresiva 

autonomía na súa realización, regulando o propio comportamento, para camiñar cara á 

resolución pacifica de conflitos. 

-Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude positiva 

para establecer relacións de afecto coas persoas adultas e iguais, aceptando a 

diversidade. 

-Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo. 
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- Planificación secuenciada da acción para resolver tarefas. 

-Valoración e gusto polo traballo propio ben feito e polo das demais persoas, 

buscando os recursos axeitados que lle permitan concluír os proxectos que inicia, 

sendo quen de solicitar e prestar axuda. 

-Xestión do seu comportamento en función das necesidades das outras persoas e 

das normas de funcionamento do grupo, dereitos, responsabilidades e 

comportamentos sociais, camiñando progresivamente cara á autorregulación das súas 

accións. 

-Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal: capacidades, actitudes e 

coñecementos, aplicándoos nas súas actividades diarias. 

Bloque 4. O coidado persoal e a saúde. 

-Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación, 

descanso...-. 

-Iniciación na práctica de accións e recoñecemento de situacións que favorezan a 

interacción e adquisición de hábitos saudables como a hixiene corporal e ambiental, a 

adecuada alimentación, o consumo responsable e o descanso. 

- Aceptación das normas de comportamento establecidas durante as comidas, os 

desprazamentos, o descanso e a hixiene. 

-Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. 

-Valoración da axuda doutras persoas. 

-Identificación e valoración de hábitos favorecedores ou non dunha boa saúde. 

-Valoración da necesidade de desenvolverse en espazos saudables identificando 

as condicións que os caracterizan. Colaboración no mantemento de ambientes limpios 

e ordenados. 
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-Gusto por un aspecto persoal coidado manifestando as súas preferencias 

estéticas -vestimenta, peiteados, adobíos, coloridos...-. 

-Emprego responsable e axeitado de instrumentos, ferramentas e instalacións 

para previr accidentes e evitar situacións de risco. 

-Fomento de hábitos de prevención de enfermidades e de accidentes domésticos, 

respondendo con actitude de tranquilidade e colaboración. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as súas 

diferentes partes. 

-Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e adaptalo ás 

características dos obxectos, á acción e á vida cotiá. 

-Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións. 

-Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, manifestando 

confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas limitacións. 

-Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando positivamente a 

diversidade. 

-Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e 

comprender os das demais persoas. 

-Participar en xogos, mostrando destrezas motoras e habilidades manipulativas 

cada vez máis axustadas. 

-Participar en xogos e actividades colectivas aceptando as normas que os rexen. 

-Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar en 

tarefas e aceptar as normas. 
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-Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal e benestar 

utilizando adecuadamente espazos e materiais. 

-Identificar situacións de risco e actuar coherentemente ante elas. 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

CONTIDOS 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e medida. 

-Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no medio 

recoñecendo as súas funcións e usos cotiáns e mais mantendo unha actitude de 

respecto e coidado cara a obxectos propios e alleos. 

-Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades de obxectos e de materiais, 

examinando con atención as súas características e a súa aplicación na vida diaria. 

-Interese pola clasificación de obxectos e de materiais e aproximación á 

cuantificación de coleccións. 

-Identificación de formas planas e tridimensionais en elementos do contorno. 

-Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no rexistro de 

cantidades. Emprego dos números para identificar, contar, clasificar, numerar, 

informarse e ordenar elementos da realidade sempre en situacións contextualizadas e 

significativas. 

-Observación e toma de conciencia da funcionalidade dos números na vida cotiá. 

-Utilización da acción de contar como estratexia para a obtención dun dato 

numérico e como verificación do resultado de operacións de cálculo sinxelas e 

funcionais. 
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-Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida cotiá: 

localizar un dato numérico, facer unha repartición, realizar unha estimación... 

-Utilización de xogos de mesa como actividades lúdicas que unen o razoamento, 

a reflexión e o divertimento en grupo. 

-Investigación do comportamento físico de diferentes materiais e obxectos, en 

diferentes situacións e con variadas accións. 

-Achegamento a algunhas magnitudes físicas -peso, lonxitude, capacidade, 

tempo- a través da estimación: comparando, sopesando, observando... 

-Recoñecemento e identificación de situacións en que se fai necesario medir. 

Interese e curiosidade polos instrumentos de medida convencionais e non 

convencionais facendo unha aproximación ao seu uso. 

-Adquisición progresiva da noción do paso do tempo mediante as actividades da 

vida cotiá. 

-Orientación temporal en situacións cotiás empregando diferentes nocións e 

relacións. Aproximación ao uso do calendario. 

-Establecemento de relacións de orientación espacial de localización, dirección, 

distancia e posición respecto a obxectos, persoas e lugares, nomeándoos 

axeitadamente e empregando o vocabulario topolóxico elemental. 

-Exploración lúdica das propiedades e características dalgúns corpos 

xeométricos elementais. 

-Vivencia, representación e interpretación do espazo, empregando a imaxinación 

en debuxos, planos, fotografías, mapas ou outros. 
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Bloque 2. Achegamento á natureza. 

-Identificación e afondamento no estudo dalgunhas características e funcións 

vitais dos seres vivos empregando a exploración sensorial. Diferenzas entre seres vivos 

e obxectos inertes. 

-Observación dun ser vivo no seu medio natural ou reproducindo o medio na aula, 

rexistrando a observación e contrastando os datos entre compañeiras e compañeiros. 

-Observación dalgunhas características, comportamentos, funcións e cambios 

nos seres vivos. 

-Identificación dalgunhas características, necesidades e cambios nos procesos de 

crecemento e etapas do desenvolvemento das persoas e outros seres vivos. 

-Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio natural, 

especialmente animais e plantas. 

-Descubrimento das diferentes formas en que se encontra a auga na natureza, 

comprendendo a súa contribución ao desenvolvemento dos seres vivos e do medio, 

valorando a necesidade da súa conservación e de facer un uso responsable dela. 

-Identificación dos cambios que se producen en canto á luminosidade, á posición 

do sol, aos ciclos da lúa... ao longo dun día, dos meses e das estacións do ano. 

-Formulación de hipóteses, contrastándoas coas das outras persoas, buscando 

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

natural -calor, choiva, vento, día, noite, erosión, ciclo vital...- e dos producidos pola 

acción humana -pontes, encoros, aeroxeradores, muíños de auga...-. 

-Gozo ao realizar actividades individuais e de grupo en contacto coa natureza. 

Valoración da súa importancia para a saúde e o benestar, apreciando o medio natural 

como un espazo para a recreación, a aventura e conservación, a realización de 

actividades ao aire libre e o contacto con elementos da natureza. 
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-Participación en proxectos e investigacións no medio natural, expresando as 

actividades realizadas e os resultados obtidos mediante diferentes representacións. 

Bloque 3. Cultura e vida en sociedade. 

-Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de pertenza, 

valorando positivamente as relacións afectivas que neles se establecen, mantendo 

unha actitude de colaboración e asumindo pequenas responsabilidades. 

Recoñecemento e respecto dos diferentes tipos de familias. 

-Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia e na escola. 

-Interese e disposición favorable para iniciar relacións respectuosas, afectivas e 

recíprocas con nenos e nenas doutras culturas. 

-Achegamento ás funcións que cumpren diversas persoas, organizacións e 

institucións para cubrir necesidades e achegar servizos presentes na súa comunidade, 

evitando estereotipos sexistas. 

-Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula, amosando 

disposición para compartir e resolver conflitos. Incorporación progresiva de pautas 

adecuadas de comportamento. 

-Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega apreciando os 

cambios que se producen no modo de vida co paso do tempo. Sucesos e persoas 

relevantes da historia da súa comunidade, do seu país e do mundo. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar sobre eles. 

Recoñecer os seus atributos e calidades. Agrupar, clasificar e ordenar estes elementos 

e coleccións segundo distintos criterios. 

-Empregar os números para identificar, contar, clasificar, informarse e ordenar 

elementos da realidade, aproximándose ao seu valor notacional e conceptual. 

-Propoñer e resolver problemas sinxelos relacionados con situacións cotiás, 

empregando e comparando magnitudes de peso, lonxitude e capacidade. 

-Recoñecer algúns aspectos xeométricos básicos: liñas, puntos, 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 vocabulario topolóxico 

elemental. 

-Usar e comprender nocións temporais básicas ordenando temporalmente feitos 

referidos á súa vida. 

-Dar mostras de interesarse polo medio natural e os seus cambios. Identificar e 

nomear algúns dos seus compoñentes, establecendo relacións sinxelas de 

interdependencia. Manifestar actitudes de coidado e de respecto cara á natureza e 

participar en actividades para conservala. 

-Identificar e recoñecer as diferentes etapas da vida nas persoas e outros seres 

vivos. 

-Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do contorno do 

alumnado e algunhas características da súa organización. 

-Recoñecer, identificar e poñer exemplos sinxelos dalgúns servizos comunitarios. 
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-Recoñecer algunhas manifestacións culturais próximas e doutras realidades, 

valorando a súa diversidade e riqueza. 

 

ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN. 

CONTIDOS 

Bloque 1. Linguaxe verbal. 

*Escoitar, falar e conversar. 

-Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos; 

para adquirir coñecementos; para expresar e comunicar ideas, sentimentos e emocións; 

para facer peticións e como mecanismo para regular a propia conduta e a das demais 

persoas. 

-Uso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado, aumentando a precisión na 

busca dunha maior estruturación das súas frases. 

-Participación de forma oral en conversas, narracións, anécdotas, chistes, xogos 

colectivos e outros, incrementando o vocabulario, empregándoo con crecente 

precisión, con entoación axeitada, pronuncia clara e usando estruturas oracionais que 

enriquezan as propias competencias comunicativas. 

-Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, en 

diferentes contextos e con persoas interlocutoras diversas usando argumentos nas 

súas conversas, respectando quendas e escoitando atentamente. 

-Acomodación progresiva dos seus enunciados aos formatos convencionais. 

-Emprego axeitado das formas socialmente establecidas para relacionarse coas 

demais persoas -saúdos, despedidas, fórmulas de cortesía, cumprimentos...-. 
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-Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira, en rutinas e 

situacións habituais de comunicación, amosando unha actitude positiva cara a esta 

lingua. 

*Aproximación á lingua escrita. 

-Achegamento á lingua escrita como medio de comunicación, información e gozo 

a través de soportes diferentes. 

-Interese e atención na escoita de narracións e instrucións lidas por outras 

persoas. 

-Iniciación no uso da escrita en situacións contextualizadas e reais. 

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

Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais. Percepción de 

diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a propiedades cuantitativas -cantidade 

de letras, palabras longas e palabras curtas- e propiedades cualitativas -variedade de 

grafías-. Iniciación ao coñecemento do código escrito a través desas palabras e frases 

empregadas en contextos significativos e funcionais. 

-Interese e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos e 

lexibles. 

*Achegamento á literatura. 

-Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha lectora ou 

lector competente de contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas, teatro...; tanto 

tradicionais como contemporáneas, nas dúas linguas oficiais, e como fonte de pracer e 

de aprendizaxe compartida. 

-Dramatización de textos literarios, desfrute e interese por expresarse con axuda 

de recursos non lingüísticos. 
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-Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición 

cultural ou de autor, gozando das sensacións que o ritmo, a rima e a beleza das 

palabras producen. 

-Participación creativa en xogos lingüísticos -encadeados de palabras, adiviñas, 

trabalinguas, onomatopeas...- acompañados de respostas corporais -xestos, 

movementos, ritmos...- para divertirse e para aprender na compaña de iguais e de 

persoas adultas. 

-Interese por compartir interpretacións, sensacións, emocións e opinións 

provocadas polas producións literarias, iniciándose nos faladoiros literarios. 

-Introdución ao uso das bibliotecas de centro e de aula como un medio máis de 

aproximación á literatura e como espazo privilexiado de recursos para a diversión e o 

coñecemento. 

Bloque 2. Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 

-Exploración sensorial dos elementos presentes no contorno integrando 

actividades de tocar, ulir, oír e ver. 

-Potenciación da imaxinación e fantasía do alumnado para enriquecer a 

actividade creativa. 

-Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a linguaxe 

plástica -liña, forma, cor, textura, espazo e volume-. 

-Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos das 

formas de expresión -cor, forma, liña, movemento, volume, texturas, ritmos, melodías, 

timbres, entre outros- que lles permitan ás nenas e aos nenos desenvolver a súa 

sensibilidade estética. 

-Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais, útiles 

e soportes -papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, barro, rasquetas, cepillos, 

esponxas, pantalla de ordenador, mesa de area, retroproxector, encerado dixital, 
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fotografías....- e das distintas técnicas -debuxo, pintura, collaxe, amasado, modelado, 

escultura e a combinación de dúas ou máis técnicas...- como recursos e medios de 

expresión e comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, 

experiencias... 

-Experimentación e coñecemento das posibilidades de transformación dos 

diferentes materiais e obxectos. 

-Descubrimento das posibilidades creativas e plásticas da luz, das sombras e da 

cor, empregando recursos como a luz natural, lanternas, lámpadas, proxector... 

-Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas presentes na 

aula, no contorno, en museos e exposicións reais ou virtuais, obradoiros de artistas e 

persoas artesás manifestando e compartindo a través das diversas linguaxes as 

sensacións e emocións que producen, así como indicando o que gusta e o que non. 

-Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o seu 

desenvolvemento e posterior comunicación, valorando a realización de bosquexos para 

a consecución dunha melloría na produción. 

-Exploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos 

cotiáns e de instrumentos musicais. Utilización dos sons achados para a interpretación 

e a creación musical. 

-Vivencia do son e do silencio. 

-Recoñecemento de sons do contorno natural e social, e discriminación dos seus 

trazos distintivos. 

-Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das sensacións que lle 

xera a música. 

-Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e contemporáneas. 

Participación activa e gozo na interpretación de cancións, xogos musicais e danzas 

colectivas e individuais. 
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-Creación, mediante a música e o baile, dos propios patróns, recreando 

situacións, ideas, feitos e sentimentos, mediante o humor, o absurdo e a fantasía, 

compartindo con outras persoas as propias creacións. 

-Vivencia de xestos e movementos como recursos corporais para a expresión e a 

comunicación e mais o intercambio afectivo. 

-Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e outros 

xogos de expresión corporal -mimo, monicreques, teatro de sombras...- colaborando na 

elaboración dos elementos necesarios para unha ambientación axeitada. 

 

Bloque 3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación.  

-Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como fontes 

de información, de comunicación, de expresión, de estratexias de exploración e 

investigación. 

-Achegamento a producións audiovisuais como películas, series de animación ou 

videoxogos. 

-Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado dos 

medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e da comunicación. 

-Coñecemento, coidado e uso, na medida das súas posibilidades, das ferramentas 

tecnolóxicas. 

-Achegamento ao uso do ordenador, á cámara fotográfica… nos procesos 

creativos para a elaboración de producións audiovisuais como series de animación, 

presentacións, vídeos..., a través de programas de edición de textos, de gráficos e de 

sons. 

-Valoración crítica dos contidos e da estética das producións audiovisuais. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación 

positiva con iguais e con persoas adultas, segundo as intencións comunicativas. 

-Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita 

atenta e respectuosa. 

-Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira, 

interesándose por participar en interaccións orais en rutinas, xogos e situacións 

habituais de comunicación. 

-Amosar interese polos textos escritos presentes na aula e no contorno próximo, 

iniciándose no seu uso e na comprensión das súas finalidades. Interesarse e participar 

nas situacións significativas de lectura e escritura que se producen na aula 

desenvolvidas por persoas lectoras e escritoras competentes. 

-Producir diferentes textos individualmente ou en grupo -con escritura 

convencional ou non-, con propósitos e intencións diferentes: recoller e transmitir 

información, gozo... 

-Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta de textos literarios: contos, 

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

-Utilizar a biblioteca con respecto e coidado, valorándoa como recurso 

informativo, de entretemento e gozo. 

-Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios das 

diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais. 

-Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e 

representación, por gozar coas súas producións e por compartir as experiencias 

creativas, estéticas e comunicativas. 
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-Utilizar, na medida das súas posibilidades, a linguaxe audiovisual e as 

tecnoloxías da información e comunicación como vehículo de expresión e 

comunicación. 

 

4.3 Competencia clave. 

 

O anexo II do DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o 

currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

(DOG.23.06.2009), fai referencia as competencias básicas (ano 2009) e a espera da 

publicación do novo decreto polo que se regulará a Educación Infantil no 

Comunidade Autónoma de Galicia, destacar as referencias, con respecto as 

competencias clave recolle o Real Decreto 95/2022, do 1 de febreiro, polo que se 

establece a ordenación e os ensinos mínimos da Educación Infantil. (BOE. 02.02.2022)   

Artigo 2. Definicións.  

A efectos deste real decreto, entenderase por:  

a) Obxectivos: logros que se espera que o alumnado alcanzase ao finalizar a 

etapa e cuxa consecución está vinculada á adquisición das competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para 

que o alumnado poida progresar con garantías de éxito no seu itinerario formativo, 

e afrontar os principais retos e desafíos globais e locais. Son a adaptación ao 

sistema educativo español das competencias clave establecidas na Recomendación 

do Consello da Unión Europea do 22 de maio de 2018 relativa ás competencias clave 

para a aprendizaxe permanente. 

c) Competencias específicas: desempeños que o alumnado debe poder 

despregar en actividades ou en situacións cuxo abordaxe require dos saberes básicos 

de cada área. As competencias específicas constitúen un elemento de conexión 
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entre, por unha banda, as competencias clave e, por outra, os saberes básicos das 

áreas e os criterios de avaliación.  

d) Criterios de avaliación: referentes que indican os niveis de desempeño 

esperados no alumnado nas situacións ou actividades ás que se refiren as 

competencias específicas de cada área nun momento determinado do seu proceso 

de aprendizaxe.  

e) Saberes básicos: coñecementos, destrezas e actitudes que constitúen os 

contidos propios dunha área e cuxo aprendizaxe é necesario para a adquisición das 

competencias específicas. 

f) Situacións de aprendizaxe: situacións e actividades que implican o 

despregamento por parte do alumnado de actuacións asociadas a competencias 

clave e competencias específicas, e que contribúen á adquisición e desenvolvemento 

das mesmas 

ANEXO I 

Competencias clave da Educación Infantil 

 

A etapa de Educación Infantil supón o inicio do proceso de adquisición das 

competencias clave para a aprendizaxe permanente que aparecen recollidas na 

Recomendación do Consello da Unión Europea do 22 de maio de 2018.  

Neste real decreto, estas competencias clave foron adaptadas ao contexto 

escolar, así como aos principios e fins do sistema educativo establecidos na Lei 

Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. Ditas competencias son as seguintes:  

– Competencia en comunicación lingüística.  

– Competencia plurilingüe.  

– Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería.  

– Competencia dixital.  

– Competencia persoal, social e de aprender a aprender.  

– Competencia cidadá.  
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– Competencia emprendedora.  

– Competencia en conciencia e expresión culturais.  

 

De acordo co expresado na Recomendación, non existe xerarquía entre as 

distintas competencias, xa que se consideran todas igualmente importantes.  

 

Tampouco se establecen entre elas límites diferenciados, senón que se solapan 

e entrelazan. Teñen, por tanto, carácter transversal: ningunha correspóndese directa e 

univocamente cunha única área; e todas se adquiren e desenvolven a partir das 

aprendizaxes que se producen nas distintas áreas.  

Este carácter transversal das competencias favorece o enfoque globalizado 

propio da etapa de Educación Infantil. … 

Recóllense, a continuación, algúns dos modos nos que, desde a etapa, 

contribúese á adquisición das competencias clave:  

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En Educación Infantil poténcianse intercambios comunicativos respectuosos 

con outros nenos e nenas e coas persoas adultas, aos que se dota de intencionalidade e 

contidos progresivamente elaborados a partir de coñecementos, destrezas e actitudes 

que se vaian adquirindo. Con iso favorecerase a aparición de expresións de crecente 

complexidade e corrección sobre necesidades, vivencias, emocións e sentimentos 

propios e dos demais. Ademais, a oralidade ten un papel destacado nesta etapa non só 

por ser o principal instrumento para a comunicación, a expresión e a regulación da 

conduta, senón tamén porque é o vehículo principal que permite a nenos e nenas gozar 

dun primeiro achegamento á cultura literaria a través das rimas, ladaíñas, adiviñas e 

contos, que enriquecerán a súa bagaxe sociocultural e lingüística desde o respecto da 

diversidade.  
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COMPETENCIA PLURILINGÜE 

Nesta etapa, iníciase o contacto con linguas e culturas distintas da familiar, 

fomentando en nenos e nenas as actitudes de respecto e aprecio pola diversidade 

lingüística e cultural, así como o interese polo enriquecemento do seu repertorio 

lingüístico. Promóvense deste xeito o diálogo e a convivencia democrática.  

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOXÍA E 

ENXEÑERÍA 

Os nenos e as nenas inícianse nas destrezas lóxico-matemáticas e dan os 

primeiros pasos cara ao pensamento científico a través do xogo, a manipulación e a 

realización de experimentos sinxelos. O proceso de ensino e aprendizaxe en Educación 

Infantil exponse nun contexto suxestivo e divertido no que se estimula, desde un 

enfoque coeducativo, a curiosidade de nenos e nenas por entender aquilo que 

configura a súa realidade, sobre todo o que está ao alcance da súa percepción e 

experiencia, respectando os seus ritmos de aprendizaxe. Con esta finalidade, convídase 

a observar, clasificar, cuantificar, construír, facerse preguntas, probar e comprobar, 

para entender e explicar algúns fenómenos da contorna natural próxima, iniciarse no 

aprecio polo medioambiente e na adquisición de hábitos saudables. Para o 

desenvolvemento desta competencia clave, préstase unha especial atención á 

iniciación temperá en habilidades numéricas básicas, a manipulación de obxectos e a 

comprobación de fenómenos.  

COMPETENCIA DIXITAL 

 Iníciase, nesta etapa, o proceso de alfabetización dixital que conleva, entre 

outros, o acceso á información, a comunicación e a creación de contidos a través de 

medios dixitais, así como o uso saudable e responsable de ferramentas dixitais. 

Ademais, o uso e a integración destas ferramentas nas actividades, experiencias e 

materiais da aula poden contribuír a aumentar a motivación, a comprensión e o 

progreso na adquisición de aprendizaxes de nenos e nenas.  
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COMPETENCIA PERSOAL, SOCIAL E DE APRENDER A APRENDER. 

 Resulta especialmente relevante que os nenos e as nenas iníciense no 

recoñecemento, a expresión e o control progresivo das súas propias emocións e 

sentimentos, e avancen na identificación das emocións e sentimentos dos demais, así 

como no desenvolvemento de actitudes de comprensión e empatía. Doutra banda, a 

escolarización nesta etapa supón tamén o descubrimento dunha contorna diferente ao 

familiar, no que se experimenta a satisfacción de aprender en sociedade, mentres se 

comparte a experiencia propia con outras persoas e coopérase con elas de forma 

construtiva. Para iso, os nenos e as nenas comezan a poñer en marcha, de maneira cada 

vez máis eficaz, recursos persoais e estratexias que os axudan a desenvolverse na 

contorna social con progresiva autonomía e a resolver os conflitos a través do diálogo 

nun contexto integrador e de apoio.  

 

COMPETENCIA CIDADÁ 

Co obxectivo de sentar as bases para o exercicio dunha cidadanía democrática, 

ofrécense, nesta etapa, modelos positivos que favorezan a aprendizaxe de actitudes 

baseadas nos valores de respecto, equidade, igualdade, inclusión e convivencia, e que 

ofrezan pautas para a resolución pacífica e dialogada dos conflitos. Convídase tamén á 

identificación de feitos sociais relativos á propia identidade e cultura. Do mesmo xeito, 

foméntase un compromiso activo cos valores e as prácticas da sustentabilidade e do 

coidado e protección dos animais. A tal fin, promóvese a adquisición de hábitos 

saudables e sostibles a partir de rutinas que nenos e nenas irán integrando nas súas 

prácticas cotiás. Ademais, sentan as condicións necesarias para crear comportamentos 

respectuosos con eles mesmos, cos demais e co medio, que preveñan condutas 

discriminatorias de calquera tipo.  
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COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

A creación e a innovación son dous factores crave para o desenvolvemento 

persoal, a inclusión social e a cidadanía activa ao longo da vida. A Educación Infantil é 

unha etapa na que se estimulan a curiosidade, a iniciativa, a imaxinación e a disposición 

para indagar e a crear mediante o xogo, as actividades dirixidas ou libres, os proxectos 

cooperativos e outras propostas de aprendizaxe, o cal supón unha oportunidade para 

potenciar a autonomía e materializar as ideas persoais ou colectivas. Desta maneira, 

asíntanse as bases tanto do pensamento estratéxico e creativo, como da resolución de 

problemas, e foméntase a análise crítica e construtiva desde as primeiras idades.  

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAIS 

Para que os nenos e as nenas constrúan e enriquezan a súa identidade, 

foméntase nesta etapa a expresión creativa de ideas, sentimentos e emocións a través 

de diversas linguaxes e distintas formas artísticas. Así mesmo, axúdase ao 

desenvolvemento da conciencia cultural e do sentido de pertenza á sociedade a través 

dun primeiro achegamento ás manifestacións culturais e artísticas 
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4.4 Atención á diversidade 

 

Debemos ter en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos 

ritmos e estilos de aprendizaxe, mediante prácticas de traballo individual e 

cooperativo. 

A aprendizaxe por competencias na que se basea o currículo require 

metodoloxías activas e contextualizadas, e proponse, por isto, introducir estratexias 

interactivas, proxectos colaborativos co uso das novas tecnoloxías e facendo fincapé 

na creación de produtos reais que teñan efecto na comunidade educativa. 

Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do 

alumnado, na atención individualizada, na prevención das dificultades de 

aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se 

detecten estas dificultades. 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, 

activa e participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. 

Neste sentido prestarase atención ao desenvolvemento de metodoloxías que 

permitan integrar os elementos do currículo mediante o desenvolvemento de 

tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida 

real baseadas en experiencias de aprendizaxe significativas e emocionalmente 

positivas e na experimentación e o xogo 

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e 

aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de 

aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo o 

traballo colaborativo e en equipo. 
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A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do 

alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todo el e 

mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén.  

Prestaráselle especial atención durante a etapa á atención personalizada dos 

alumnos e das alumnas, á realización de diagnósticos precoces e ao establecemento 

de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar.  

Os mecanismos de reforzo, que deberán poñerse en práctica tan pronto 

como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos 

como curriculares.  

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no 

currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan 

ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha 

competencia ao mesmo tempo.  

A práctica educativa nesta etapa buscará desenvolver e asentar 

progresivamente as bases que faciliten o máximo desenvolvemento de cada neno e 

de cada nena. Dita práctica basearase en experiencias de aprendizaxe significativas e 

emocionalmente positivas e na experimentación e o xogo. Ademais, deberá levar a 

cabo nun ambiente de afecto e confianza para potenciar a súa autoestima e 

integración social e o establecemento dun apego seguro. Así mesmo, velarase por 

garantir desde o primeiro contacto unha transición positiva desde a contorna 

familiar ao escolar, así como a continuidade entre ciclos e entre etapas.  

No segundo ciclo da etapa de Educación Infantil, atenderase progresivamente 

ao desenvolvemento afectivo, á xestión emocional, ao movemento e os hábitos de 

control corporal, ás manifestacións da comunicación e da linguaxe, e ás pautas 

elementais de convivencia e relación social, así como ao descubrimento da contorna, 

dos seres vivos que nel conviven e das características físicas e sociais do medio no 

que viven. Tamén se incluirá a educación en valores. Así mesmo, incluiranse a 

educación para o consumo responsable e sostible e a promoción e educación para a 
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saúde. Ademais, favorecerase que nenos e nenas adquiran autonomía persoal e 

elaboren unha imaxe de si mesmos positiva, equilibrada e igualitaria e libre de 

estereotipos discriminatorios. De igual modo, sen que resulte esixible para afrontar 

a Educación Primaria, poderase favorecer unha primeira aproximación á lectura e á 

escritura, así como experiencias de iniciación temperá en habilidades numéricas 

básicas, nas tecnoloxías da información e a comunicación, na expresión visual e 

musical e unha primeira aproximación á lingua estranxeira nas aprendizaxes do 

segundo ciclo da Educación Infantil, especialmente no último ano.  
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4.5 Metodoloxía.  

4.5.1 Estratexias metodolóxicas.  

 

 Desde o punto de vista metodolóxico, os enfoques que se adopten deberán 

considerar os principios básicos que facilitan a aprendizaxe dunha lingua e cultura 

estranxeira a estas idades no contexto escolar. Partindo deste feito, fomentarase un 

uso contextualizado da lingua, no marco de situacións comunicativas propias de 

ámbitos diversos propios destas idades, e que permitan a utilización real e 

motivadora da lingua. 

O xogo, sobre todo nos primeiros anos, e a realización de tarefas conxuntas, 

ademais de permitir asentar adecuadamente as bases para a adquisición dunha lingua 

estranxeira, contribúen a que a área desenvolva o papel educativo que lle 

corresponde como instrumento de socialización.  

Polo tanto, o ensino das linguas estranxeiras na educación infantil enmarcarase 

en enfoques comunicativos e cun tratamento globalizado das actividades ou 

destrezas lingüísticas, facendo fincapé durante toda a etapa na comunicación oral e 

na consciencia intercultural. 

Á hora de abordar o desenvolvemento do Proxecto Plurinfantil, teremos en 

conta que as diferentes actividades centradas no PDI anual centradas en 

manifestacións de carácter artístico as cales teñen unha presenza constante no 

contorno e na vida das persoas formando parte de múltiples aspectos da súa 

socialización e da súa comunicación. 

O traballo globalizado, centrado no eixe do PDI anual posibilita o 

desenvolvemento da creatividade, da imaxinación, da autonomía, a percepción, a 

motricidade, a sensibilidade estética, a expresión persoal, a capacidade comunicativa 

e a socialización etc., e todas elas están relacionadas co obxectivo de axudar a filtrar 

os nosos encontros cos produtos visuais. 

Por outra banda, é de grande relevancia inicar ao alumnado na interpretación e 

a análise crítica, para o facer consciente de que todas as formas de arte son 
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expresión de ideas, sentimentos, crenzas e actitudes da persoa que, ademais de 

seren reveladoras da súa identidade, son un axente reconfigurador. 

Nesta etapa, o traballo globalizado das áreas de coñecemento, sitúase nun 

lugar privilexiado para a transversalidade, colaborando nunha comprensión da 

realidade e nunha satisfacción maiores. Permite, ademais, achegarse á mirada das 

demais persoas, á diversidade de maneiras de experimentar o mundo, que se 

manifestaron e se manifestan nos produtos da cultura musical e visual. 

Xunto coa dimensión reflexiva darémoslle importancia tamén á produción de 

obras ou traballos por parte do alumnado, feito no que se centran algúns dos 

estándares deste currículo, xa que entendemos que o seu tratamento competencial 

só se pode desenvolver tendo como obxectivo que o alumnado sexa protagonista 

final dos produtos de aprendizaxe. 
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4.5.2 Recursos organizativos e didácticos.  

 

Recursos didácticos:  

 Os textos impresos axúdannos á hora de investigar e desenvolver o 

coñecemento, como son:  

o Libros de consulta e/ou lectura.  

o Biblioteca de aula e biblioteca do centro.  

o Impresos varios. 

o Material específico: prensa, revistas, anuarios,..  

 O Material audiovisual. 

 Recursos tecnolóxicos: ordenador e canóns de proxección.  

 O centro ten unha boa dotación material. Todos os anos solicitamos á 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade a reposición e dotación de 

aquel material que entendemos que é imprescindible para o 

desenvolvemento das tarefas de ensino e aprendizaxe. Todas as aulas 

dispoñen de ordenador con conexión de rede e WIFI, proxector dixital e, unha 

delas, de encerado dixital interactivo. No curso escolar 202/2/2023 

agardamos a dotación de dous encerados dixitais, un para cada unha das 

dúas aulas de Educación Infantil (4º e 5º de Ed. Infantil). 

 

Recursos Organizativos:  

 

 Espazos: a propia aula, así como os espazos comúns dos que dispón o centro 

como: biblioteca, aula de psicomotricidade, patio de xogos,... As 

dependencias do colexio están todas integradas nun único edificio que consta 

de dúas plantas: biblioteca, integrada no PLAMBE, que funciona como centro 

de recursos de aprendizaxe; 6 aulas estables para cada curso; 3 aulas 

habilitadas provisionalmente: 1 aula de informática; 1 aula de 

psicomotricidade; 3 aulas de apoio; 1 departamento de orientación; zona 

administrativa e conserxería; sala de mestres; comedor; pista polideportiva; 
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patio de recreo; parque de xogos. Dende o curso escolar 2020/2021 a aula de 

inglés e aula de música desapareceu polo aumento de dúas aulas de 

Educación Infantil.   

 

 Tempo: unha sesión semanal.  

 

 Estratexias didácticas: Traballo por proxectos (PDI), centrado en 

metodoloxías grupais, de traballo colaborativo onde o aprendizaxe 

significativo e funcional e o eixe de todas as actividades que se realicen 

centradas nun tema común establecido no PDI anual.   

 

 Agrupamento do alumnado: individual, pequeno e gran grupo. 

  

Recursos Persoais:  

 

 Alumnado de cada unha das aulas en base a súa implantación anual dende o 

curso escolar 2022/2023 que comeza co grupo de 4º de Educación infantil.  

O centro, actualmente, acolle a un total de 103 alumnos/as, dos que 36 están 

escolarizados nas tres aulas de Educación Infantil. A pesar do descenso da 

natalidade dos últimos anos, observamos que o número de matrículas aumenta 

considerablemente, entendemos que debido ao traballo pedagóxico realizado pola 

implicación e bo facer dos docentes do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro. 

O alumnado, en xeral, responde ben á motivación académica, participando 

asiduamente, nas actividades escolares e extraescolares organizadas polo Centro. 

Soen dedicar o seu tempo libre, fundamentalmente, a xogar cos/as compañeiros/as, 

a realizar as tarefas escolares, a ver programas de televisión, a xogar con 

dispositivos electrónicos ou móbiles... 

 Profesorado, mestres/as coa habilitación B2 en lingua estranxeira inglés.  

 

 Auxiliar de conversa.  
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4.5.3 Recursos humanos.  

O centro conta, desde o último catálogo de postos de traballo, cunha unidade 

de Educación Infantil e 5 de Educación Primaria. Para cubrir ditas unidades hai os 

seguintes postos de traballo definitivos: 1 de Ed. Infantil; 5 de Ed. Primaria; 1 de Ed. 

Física; 1 de Ed. Musical; 1 de Lingua Inglesa; 1 orientadora; 1 Pedagoxía terapéutica; 1 

Audición e linguaxe; 2 de Ed. Relixiosa itinerantes.  

Con respecto aos docentes coa habilitación do nivel B2, o centro conta cunha 

profesora especialista de inglés con praza definitiva tendo titulación requirida para 

impartir as materias non lingüísticas en lingua estranxeira - inglés (nivel B2 do 

Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas MCERL). No curso escolar 

2021/2022, no concurso de traslados se lle adxudica unha praza de Educación 

Primaria (38)  con perfil de bilingüe que permitirá a súa continuidade e viabilidade do 

Proxecto “Rede de Centros Plurilingües” a unha docente que se incorporará o 

01/09/2022 para impartir as materias non lingüísticas en Inglés na etapa de 

Educación Primaria (1º e 2º de Educación Primaria).  

A docente de inglés, no curso escolar 2021/2022 imparte o 1º curso do Centro 

Plurilingüe (1º de Educación Primaria) e a sección bilingüe en 2º de Educación 

Primaria na materia de Educación Artística: Plástica. no CEIP Plurilingüe Manuel 

Sueiro.   

No curso escolar 2022/2023, o CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro ten catalogadas 1 

unidade de Educación Infantil sendo necesario a habilitación de 2 unidades máis de 

Educación Infantil, é dicir, 3 postos de mestres/as de Educación Infantil (31) 

solicitando unha destas prazas que sexa unha praza de Educación Infantil (31)  con 

perfil de bilingüe. No momento de dotación de persoal definitivo no centro a 

primeira das vacantes que oferte o centro deberá vir con este perfil para poder 

manter a viabilidade do proxecto, no caso de non contar con este perfil o horario da 

docente especialista en inglés será suficiente para poder impartir 1 sesión en cada 
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unha das aulas de Educación Infantil e así poder levar a cabo o Proxecto 

Plurinfantil. 

 

 

Etapas plurilingües 

Ensinanza Lingua estranxeira Acción 

Educación infantil Inglés 
 

 
 
Coordinadora:  
 

DNI Apelidos, Nome Conta Correo Electrónico 

34****9*Z Iglesias  Gómez, María Pilar m.pilariglesias 

 
Docente:  

DNI Apelidos, Nome Etapa 

34****9*Z Iglesias  Gómez, María Pilar 
Educación 

Primaria/infantil. 

 

Compromisos que deberá asumir o profesorado.  

 

O profesorado que imparta o proxecto plurilingüe no segundo ciclo de 

Educación Infantil quedará comprometido a:  

1. Impartir o proxecto plurilingüe en Educación Infantil en lingua estranxeira.  

2. Participar nunha sesión semanal de seguimento e coordinación convocada pola 

persoa coordinadora do programa plurilingüe do centro, xunto co profesorado de 

linguas estranxeiras que participe no programa.  

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


Proxecto: PLURINFANTIL. CURSO 2022/2023 

CEIP PLURILINGÜE MANUEL SUEIRO 
 

 

CEIP PLURILINGÜE MANUEL SUEIRO. 

Rúa Antonio Failde Gago n.º 21. 

CP: 32004. Ourense 

T. +34 988 231 026| F. 988 231 026 
ceip.manuel.sueiro@edu.xunta.gal 
www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/        

Páxina 56 de 63 

 
 

3. Colaborar na elaboración da programación de contidos e actividades de apoio en 

lingua estranxeira e da memoria final anual.  

4. Participar nas actividades de formación e de coordinación entre centros que 

programe a Consellería de Cultura, Educación, e Universidade.  

 

  

Profesorado coordinador.  

 

1. Os centros plurilingües contarán cunha persoa coordinadora do programa, que 

será nomeada pola dirección do centro, entre o profesorado de lingua estranxeira con 

destino definitivo no centro, por un período dun curso académico.  

2. A persoa coordinadora deberá impartir a lingua obxecto de estudo no programa, 

nalgún dos grupos de alumnado participante neste.  

3. A persoa coordinadora do programa contará coa redución de unha hora no seu 

horario lectivo. En ningún caso esta redución suporá un aumento no cadro de persoal do 

centro. 
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4.5.4 APOIOS POR PARTE DA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.  

 

Apoios por parte da Administración educativa.  

1. A Consellería de Cultura, Educación, e Universidade, nos centros da súa 

dependencia, asegurará que as vacantes que se produzan entre o profesorado que 

imparte o proxecto plurilingüe en infantil, vinculadas polo tanto ao programa de 

centros plurilingües, se cubran con profesorado coa debida competencia lingüística. 

Estableceranse os criterios selectivos necesarios para que as posibles substitucións 

temporais do profesorado participante no programa se realicen por aquel que posúa a 

debida competencia lingüística no idioma estranxeiro correspondente.  

2. A Consellería de Cultura, Educación, e Universidade impulsará, dentro do seu 

Plan de Formación, actividades específicas para o profesorado de proxectos 

plurilingües no segundo ciclo da Educación Infantil, dentro da Rede de Centros 

Plurilingües e facilitará a  dispoñibilidade de recursos didácticos e materiais 

específicos, así como de orientacións didácticas para o desenvolvemento do programa. 

Unha medida específica será a posible realización por parte dos centros educativos que 

se incorporen a este programa, dun PFPP específico relacionado con este programa.  

3. A Consellería de Cultura, Educación, e Universidade dotará aos centros 

públicos de persoas nativas de apoio ao profesorado do centro para posibilitar o 

desenvolvemento do programa.   
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4.6 Avaliación. 

 

4.6.1 Proceso de Aprendizaxe (Alumnado).   

 

Que avaliar? Estableceremos uns criterios de avaliación partindo dos saberes 

básicos e das situacións de aprendizaxe recollidos no currículo de Educación Infantil.  

 

Cando avaliar? Nesta avaliación cabe distinguir tres momentos ou aspectos 

distintos e complementarios: inicial, continua e final.  

 

 A avaliación inicial permite adecuar as intencións aos coñecementos 

previos e necesidades dos alumnos. Decidir que tipo de axuda é a máis adecuada 

cando se accede a unha nova aprendizaxe, require coñecer como resolveu a fase 

anterior, cales son os esquemas de coñecemento do alumno, a súa actitude, 

interese, nivel de competencia curricular. 

 

 A avaliación continua irase axustando a axuda educativa segundo a 

información que se vaia producindo. Esta avaliación é formativa e permitiranos 

detectar o momento en que se produce unha dificultade, as causas que o provocan e 

as correccións necesarias que se deben introducir.  

 

 A avaliación final permite coñecer se o grao de aprendizaxe que para cada 

alumno sinalaramos, conseguiuse ou non, e cal é o punto de partida para unha nova 

intervención. A avaliación final toma datos da avaliación formativa, é dicir, os 

obtidos durante o proceso, e engade a estes, outros obtidos de forma máis puntual. 
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Como avaliar? Valoraremos a participación do alumando, as súas actitudes e 

os seus comportamentos tanto persoal como en grupo. Entre os procedementos de 

avaliación podemos distinguir as técnicas e os instrumentos:  

 

1. Técnicas: A observación, corrección de tarefas, cuestionarios, probas orais e 

escritas e autoavaliación.  

 

2. Instrumentos: As escalas de observación, listas de control, rexistros 

anecdóticos e diarios de clase 

 

 

     

4.6.2 Proceso de Ensino (Práctica docente).   
 

Na avaliación do proceso de ensino, o profesorado debe reflexionar sobre a 

práctica educativa co obxecto de mellorala. Esta avaliación incluirá, entre outros, os 

seguintes aspectos:  

 

• Adecuación dos elementos da programación ás características dos alumnos/ 

as.  

• Desenvolvemento dos diferentes tipos de contidos conceptuais, 

procedementais e actitudinais.  

• Nivel de interacción entre o alumnado e entre o docente e entre o 

alumando.   

• Metodoloxía fundamentada en formulacións constructivistas,  colaborativas, 

significativas, funcionais e a través de proxectos (PDI).  

• Se as actividades estiveron secuenciadas, tivéronse en conta os 

coñecementos previos e foron motivadoras.  
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• Se os recursos (materiais, organización, fontes de información…) foron  

adecuados.  

• Se a organización en grupos, a coordinación entre o profesorado, a 

participación das familias e o clima foi o adecuado.  

• Se a organización en grupos foi positiva.  

• Se a coordinación entre o profesorado foi axeitada. 

• A participación das familias foi positiva. 

• Se se garantiu un clima de contraste de opinións aberto a todos, garantindo 

a súa participación.  

Dita avaliación permitirá ao profesorado detectar deficiencias, permitindo 

unha mellora da nosa función, formación e actuación. Por tanto, debemos dispoñer 

de medios que acheguen suficiente información para que podamos valorar os puntos 

débiles da nosa práctica establecer propostas de mellora para crecer como 

profesionais da educación. Entre os distintos instrumentos podemos citar: o diario 

de clase a través do cal quedan explicitados as ideas sobre a dificultades atopadas 

no alumando e as percepcións destes sobre as actividades expostas, a 

autoavaliación, na que anotaremos os resultados dun proceso de análise e reflexión 

persoal sobre a nosa actuación.  
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5. Divulgación, aplicación e seguimento do Proxecto ” Plurinfantil”.  

 

5.4. Divulgación, aplicación e seguimento.   

 

O CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro divulgará este documento por diferentes 

medios entre a comunidade educativa, facilitando o seu coñecemento por parte de 

todos. 

O Equipo Directivo será o encargado de difundilo polas seguintes canles: 

  

 Depósito dunha copia na Dirección e Secretaría a disposición de calquera 

interesado/a que forme parte da comunidade educativa ou algún outro, segundo o 

criterio da Dirección do centro.  

 Publicación na páxina web do centro.  

 

O presente Proxecto, Plurinfantil, polo que o CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro 

se incorpora a rede de centros plurilingües de Galicia é de obrigado cumprimento 

por parte de todos os membros da comunidade escolar deste centro. 

as ensinanzas do ciclo de Educación Infantil cunha carga horaria total 

impartida en lingua estranxeira de ata o máximo dun terzo do horario lectivo do 

grupo de alumnado (coa seguinte temporalización sendo progresiva é comezando no 

curso escolar 2022/2023 na aula de 4º de Educación Infantil; no curso 2023/2024 nas 

aulas de 4º e 5º de Educación Infantil e no curso 2024/2025 nas aulas de 4º, 5º e 6º 

de Educación Infantil) cunha dedicación de 1 sesión semanal, conforme ao que se 

establece no Decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia. Esta docencia en lingua estranxeira deberá ir dirixida a todo 

o alumnado do nivel educativo obxecto do programa. 
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Faranse revisións periódicas que se consideren oportunos para adaptar o 

Proxecto a novas circunstancias ou a modificacións lexislativas. 

Poderanse realizar as modificacións que se consideren necesarias por 

iniciativa do Equipo Directivo, do Claustro ou do Consello Escolar  

Este Proxecto entrará en vigor no curso escolar 2022/2023 unha vez sexa 

aprobado por parte da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 
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5.5. Informe do Claustro.    

   

O presente Proxecto Plurinfantil, que despois da súa aprobación comezará o 

seu funcionamento no curso escolar 2022/2023, foi presentado ao Claustro do CEIP 

Plurilingüe Manuel Sueiro, en reunión extraordinaria que se celebrou o, martes, 26 

de abril de 2022 ás 16:50 horas, do que como Secretario dou fe. 

En Ourense, a 26 de abril de 2022. 

Visto e Prace  

 O director:     O Secretario 

  

Asdo.: José Manuel Rego García   Asdo.: Norberto Blanco Dorrío 

    

5.6. Certificación do Consello Escolar.       

 

O presente Proxecto Plurinfantil, que despois da súa aprobación comezará o 

seu funcionamento no curso escolar 2022/2023, foi presentado e aprobado polo 

Consello Escolar do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, en reunión ordinaria que se 

celebrou o, martes, 26 de abril de 2022 ás 17:15 horas, do que como Secretario 

dou fe. 

En Ourense, a 26 de abril de 2021. 

O Presidente do Consello Escolar   O Secretario. 

 

Asdo: José Manuel Rego García.   Asdo: Norberto Blanco Dorrío.   
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