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1.INTRODUCIÓN 

 

Unha programación didáctica é un instrumento de planificación curricular do proceso de            

ensino-aprendizaxe, referido a un grupo de alumnos/as específico para un curso           

determinado. Nesta descríbese o traballo que han de realizar alumnos e profesores en             

función dunhas metas específicas, de maneira ordenada e sistemática. 

No eido educativo, a programación constitúe o terceiro referente curricular, sendo o            

primeiro de estes, o Decreto 330/2009 do 4 de Xuño, sendo este o curriculum de               

educación infantil na nosa CCAA de Galicia, así coma o Real Decreto 1630/2006 que              

nos marca os aspectos mínimos do curriculum de educación infantil a nivel MEC. 

O segundo referente curricular é a proposta pedagóxica do centro, a cal se recolle no               

proxecto educativo, que segundo a LOE/LOMCE trata os obxectivos e prioridades de            

actuación, e incorpora a concreción dos curriculums adaptándoos a cada colexio. Ten que             

recoller as características do entorno social e cultura do entorno así coma a atención á               

diversidade, os valores fundamentais e os plans de acción titorial entre outros. 

Debemos ter en conta, que esta programación, marca unhas pautas xerais que debemos             

seguir ó longo de curso escolar, pero a súa vez esta deberá ser aberta e flexible a todos os                   

cambios que poidan xurdir ao longo do curso, incorporación tardía de nenos/as, NEAE,             

etc. 

Exposto todo o dito anteriormente, a programación vai dar resposta a QUE, CANDO E              

COMO, ensinar e avaliar , sempre tendo en conta as finalidades do sistema educativo, do               

nivel e dos obxectivos da etapa, coma tamén das características e ritmos de cada un dos                

alumnos/as da aula. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Atopámonos nun CEIP de liña 3, formado por un total de 640 alumnos/as de primaria e                

infantil, corresponden aos tres niveis de Educación infantil, divididos en nove aulas, tres             

por nivel e os restantes divídense en 18 grupos de educación primaria. Destes 640              

alumnos/as, 193 corresponden aos tres niveis de Educación Infantil, aínda que o número             

oscila ao longo do curso, xa que adoita haber novas incorporacións, especialmente de             

alumnado procedente do estranxeiro. 
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O centro de referencia está situado no distrito do Ventorrillo, cidade da Coruña. O nivel               

socioeconómico dos pais e nais é medio-baixo. No barrio existen todas as infraestruturas             

necesarias para atender a poboación, pavillón polideportivo, diferentes áreas recreativas,          

local social de veciños, así como a Biblioteca ÁGORA. 

Contamos con todos os recursos materiais necesarios para o normal desenvolvemento da            

actividade docente, tal e como se regula no RD 132/2010 no que se establecen os               

requisitos mínimos dos centros que imparten as ensinanzas do segundo ciclo da educación             

infantil a educación primaria e a educación secundaria. 

O catálogo de m,estres está composto por 46 mestres/as, divididos en 27 mestres titores e               

19 especialistas e Mestres de apoio,2 coidadores (un a tempo completo e outro tres días á                

semana) e un auxiliar de conversa, tamén contamos con departamento de orientación            

propio. 

 

 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

3.1. PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

UNIDADE 1 : COIDAMOS O CORPO  

➔ Temporalización: outubro, novembro e decembro. 

 

Área I.COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL  

Obxectivos  

● Recoñecer a persoa como ser vivo en continuo crecemento e adaptación ao medio.  

● Explorar e recoñecer o propio corpo: as partes externas.  

● Elaborar e representar o propio esquema corporal.  

● Recoñecer as características físicas persoais que nos diferencian dos demais (pelo,           

ollos, altura).  

● Identificar o esqueleto humano.  

● Descubrir os principais órganos internos do corpo humano, a súa localización           

aproximada e funcionalidade.  

● Recoñecer os cinco sentidos do corpo humano.  

● Identificar e controlar emocións básicas. 

● Mellorar a capacidade de empatía.  
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● Coñecer as posibilidades motoras e expresivas do corpo interpretando unha          

canción. Coordinar o ritmo, o movemento e a xesticulación.  

● Progresar en coordinación e equilibrio dinámico para conseguir realizar         

desprazamentos ao tempo que se transportan obxectos.  

● Adquirir hábitos saudables e de hixiene para coidar e protexer o noso corpo.  

● Recoñecer as necesidades do noso corpo para crecer sans e fortes.  

● Identificar e valorar o traballo dos e das profesionais sanitarios/as. 

● Adquirir unha imaxe axustada e positiva de si mesmo.  

● Descubrir as posibilidades e limitacións propias a nivel de psicomotricidade.  

● Aumentar a autoestima e o sentimento de competencia persoal.  

● Identificar e controlar sentimentos básicos: alegría, tristura, enfado, medo.  

● Coñecer as posibilidades motoras e expresivas do corpo. 

● Progresar no control postural para percibir o corpo en movemento e en repouso.  

● Experimentar o equilibrio do corpo en diferentes situacións de equilibrio estático e            

dinámico.  

● Adquirir a coordinación e o control necesarios para realizar movementos rápidos e            

lentos con todo o noso corpo ou con algunha parte del.  

● Favorecer a autonomía do neno na realización de actividades cotiás propias da aula.  

● Progresar na coordinación dinámico-xeral realizando desprazamentos en liña recta         

sobre o chan e sobre material de motricidade.  

● Progresar no coñecemento do esquema corporal, aplicando a coordinación e o           

equilibrio para realizar desprazamentos ao tempo que se transportan obxectos pequenos.  

● Tomar conciencia de certas referencias espaciais en relación co propio corpo.           

Situarse no espazo e desprazarse por el seguindo unha dirección marcada.  

● Identificar a roupa axeitada en cada contexto e situación meteorolóxica.  

  

Contidos  

- Coñecemento do propio corpo: o crecemento.  

- Percepción dos cambios físicos do corpo en relación co paso do tempo.  

- Identificación do momento evolutivo actual (somos nenos), diferenciándoo doutras         

fases (bebés, adolescentes, mozos, adultos).  

- Recoñecemento das partes do corpo que integran o esquema corporal.  

- Esqueleto e órganos internos.  

- Identificación do esqueleto humano.  
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- Localización aproximada dos órganos internos do noso corpo (cerebro, pulmóns,          

corazón, estómago) e valoración da súa importancia e funcionalidade.  

- Os cinco sentidos.  

- Identificación dos cinco sentidos, valorando a súa utilidade.  

- Emocións: o medo, tristura, enfado e alegría. 

- Identificación e control das emocións. Desenvolvemento de estratexias e manexo          

adaptándonos a cada situación. 

- Fomento da autonomía e a iniciativa.  

- Capacidade para pedir axuda cando se necesite.  

- Empatía.  

- Desenvolvemento da empatía sensibilizándonos coas dificultades dos demais.  

- Coordinación dinámico-xeral.  

- Desprazamento e transporte.  

- Percepción espacial: orientación no espazo, posicións e desprazamentos.  

- Identificación da alimentación sa, a actividade motora e o descanso como           

necesidades básicas do corpo.  

- Práctica de hábitos saudables de alimentación e hixiene. 

- Valoración da importancia do coidado do noso corpo para a saúde.  

- Conversa como medio de compartir experiencias nas nosas visitas ao médico 

- Recoñecemento da necesidade de acudir ao médico para conservar a saúde e            

curarnos. Medos. 

- Desprazamentos en liña recta a diferentes alturas.  

- Transporte de obxectos.  

- Toma de conciencia de referencias espaciais en relación co propio corpo. Situación            

no espazo e desprazamento por el.  

Desprazamentos orientados.  

- Hábitos saudables: prevención de enfermidades.  

- Valoración dalgúns factores de risco que afectan directamente á saúde.  

- Comportamentos que nos axudan a previr enfermidades. 

- Coñecemento e aceptación de si mesmo.  

- Descubrimento das posibilidades e limitacións propias dependendo do        

desenvolvemento psicomotriz. 

- Fomennto dos sentimentos de autostima, seguridade e confianza no traballo. 
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- Actitude de esforzo e superación.  

- Esquema corporal.  

- Movemento-quietude.  

- Equilibrio estático e dinámico.  

- Movementos rápidos e lentos.  

- Iniciativa e progresiva autonomía na realización de actividades cotiás propias da           

aula: ir ao cuarto de baño, recoller, desprazarse a cada recanto, vestimenta, merenda, etc.  

- Progresiva autonomía na realización de actividades cotiás.  

- Normas colectivas consensuadas. 

- Respecto polas normas colectivas que regulan a vida escolar:  

comportamento nos baños, no comedor, no patio, na aula, etc.  

- Hábitos saudables de hixiene corporal.  

- Práctica progresivamente autónoma de hábitos saudables de hixiene corporal:lavar         

e hixienizar as mans un mínimo de cinco veces ao día.  

- Colaboración no mantemento de espazos limpos e ordenados: a clase, o baño.            

Utilización axeitada de espazos e obxectos.  

- Hábitos saudables de alimentación e descanso.  

- Práctica progresivamente autónoma de hábitos saudables de alimentación e         

descanso.  

- O benestar persoal e social.  

- Aceptación, valoración e interiorización progresiva das normas de comportamento         

establecidas. 

 

Área II. COÑECEMENTO DO MEDIO. 

Obxectivos  

● Identificar obxectos, materiais e espazos relacionados co coidado do corpo.  

● Observar, explorar e descubrir as súas características. 

● Iniciarse en habilidades lóxico-matemáticas.  

● Fomentar o proceso de socialización propio de cada neno/a e a convivencia cos             

demais.  

● Identificar os sentidos e relacionalos cos órganos correspondentes.  

● Recoñecer a cantidade que representa o número 4, así como a súa grafía.  
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● Iniciarse no trazado do número 4. 

● Relacionar a grafía do número 4 coa cantidade que representa. 

● Exercitar o trazo do número 4.  

● Identificar e recoñecer o círculo, o cadrado, o triángulo . 

● Recoñecer as nocións espaciais: dentro-fora 

● Comparar o tamaño dos obxectos do contorno: grande, mediano e pequeno 

● Identificar as relacións espaciais: xuntos separados. 

● Iniciarse na estimación da medida: longo-curto 

● Desenvolver o pensamento lóxico e as habilidades de seriación. 

● Completar series de tres elementos cun atributo. 

● Recoñecer as relacións entre os obxectos : parellas. 

● Valorar a influencia das estacións na vida. 

 

 

   Contidos  

- Corpos xeométricos: o círculo, cadrado e triángulo.  

- Características do círculo, cadrado e triángulo. Semellanzas e diferenzas.  

- Identificación de formas circulares,cadradas triangulares en elementos da        

contorna.  

- Medida: grande-mediano-pequeno.  
- Comparación e recoñecemento do tamaño de obxectos do contorno.  

- Posición e relacións espaciais: dentro-fóra.  

- Orientación e situación no espazo dos obxectos e dun mesmo en relación cos             

conceptos dentro-fóra.  

- Utilización das nocións espaciais básicas dentro-fóra, así como a linguaxe          

matemática relacionada con elas (saír, entrar, sacar, meter).  

- Relacións entre os obxectos: clasificacións.  

- Establecemento de relacións de clasificación entre os obxectos atendendo ao          

tamaño (grande-mediano-pequeno).  

- Cuantificadores: un, dous, tres, moitos, poucos.  

- Medida: longo-curto.  
- Iniciación na estimación, a comparación e a medida aplicando os conceptos           

longo-curto.  

- Relacións entre os obxectos: agrupar por parellas.  
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- Comprensión da noción emparellar (agrupar de dous en dous, por parellas).  

- Posición e relacións espaciais: xuntos-separados.  

- Orientación e situación no espazo dos obxectos e dun mesmo con relación aos             

conceptos xuntos-separados.  

- Establecemento de posicións. Desprazamentos orientados.  

- Utilización das nocións espaciais básicas xuntos-separados, así como a linguaxe          

matemática relacionada (xuntar-separar).  

- Numeración: o número 4.  

- Utilización dos cuantificadores 1, 2, 3 e 4.  

- Relación entre cantidade e grafía ata o número 4.  

- Escritura da serie numérica ata o número 4.  

- Valoración da influencia que exercen as estacións na vida humana.  

 

 

Área III. LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN  

Obxectivos  

● Desenvolver o nivel de expresión oral.  

● Potenciar a linguaxe verbal como medio de relación e comunicación cos demais.  

● Achegarse á lingua escrita como medio de comunicación e información.  

● Desenvolver as destrezas básicas grafomotoras. 

● Aproximarse a textos de literatura infantil de forma lúdica. 

● Identificar os principais medios de comunicación audiovisual. 

● Interpretar e comprender as mensaxes audiovisuais.  

● Iniciarse no uso dos principais instrumentos tecnolóxicos.  

● Utilizar determinados vídeos, CD de audio e películas como materiais didácticos.  

● Manipular materiais, texturas, obxectos e instrumentos como forma de expresión e           

comunicación, e como medio para desenvolver a creatividade e a destreza motora.  

● Descubrir a linguaxe musical como forma de expresión, comunicación e gozo.  

● Adquirir as habilidades necesarias para identificar sons, as características e          

calidades, e para interpretar ritmos.  

● Desenvolver a capacidade de escoita e interpretación de pezas musicais.  
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Contidos  

- Incremento de vocabulario.  

- Uso progresivo dun léxico variado no contexto do coidado do propio corpo.  

- Iniciación na estruturación de frases sinxelas para a descrición de diferentes accións            

que realizamos co noso corpo e actividades da vida cotiá necesarias para coidar e mellorar               

a nosa saúde física.  

- Onomatopeas.  

- Utilización da lingua oral para relatar feitos e expresar sentimentos e emocións.  

- Utilización da lingua oral como medio para relacionarse cos compañeiros e cos            

adultos.  
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- Iniciación na participación en diferentes situacións de comunicación de xeito          

ordenado..  

- Identificación de palabras por percepción visual.  

- Desenvolvemento da grafomotricidade.  

- Práctica dos trazos inclinados e semicirculares que axudan á escritura dos números            

1, 2 e 3.  

- Desenvolvemento da grafomotricidade.  

- Práctica do trazo angular, como axuda para realizar a grafía do número 4, e do trazo                

inclinado combinado continuo (tellados). 

- Fomento do interese pola literatura infantil.  

- Comprensión dalgúns textos literarios de tradición cultural.  

- Escoita e comprensión de contos, relatos, cancións, poesías, rimas, adiviñanzas e           

encadeados tradicionais e contemporáneos.  

- Dramatización de textos literarios.  

- Interpretación de mensaxes, textos e relatos orais producidos por medios          

audiovisuais.  

- Aproximación á utilización de instrumentos tecnolóxicos como ordenador, cámara,         

reprodutores de son e imaxe ou encerado dixital interactivo.  

- Visionado de producións audiovisuais: películas, vídeos, presentación de imaxes,         

conceptos e contidos.  

- Utilización de películas, vídeos e recursos do encerado dixital como materiais           

didácticos.  

- Coñecemento das técnicas básicas de expresión plástica e adquisición de habilidades           

e destrezas nelas.  

- Manipulación de materiais, texturas, obxectos e instrumentos.  

- Resgado e pegado de papel. .  

- Coloreado con pintura de dedos.  

- Fregado con ceras duras.  

- Chorreado de pintura.  

- Coloreado con rotuladores e decoración con adhesivos.  

- Montaxe de acuñados.  

- Traballo de técnicas plásticas: pintura, debuxo, composicións con adhesivos e          

diferentes texturas.  
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- A expresión musical como forma de comunicación e de gozo.  

- Canto, escoita, interpretación.  

- Interpretación de musicogramas: son-silencio.  

- Exploración das posibilidades sonoras dos obxectos: a intensidade do son.  

  

 

3.2. SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UNIDADE 2 : COIDAMOS O PLANETA  

➔ Temporalización: xaneiro, febreiro e marzo. 

 

Área I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL  

Obxectivos  

 

● Identificar as características físicas propias dos seres humanos en comparación coas           

dos animais.  

● Aumentar a autoestima, a confianza nun mesmo e o sentimento de competencia            

persoal.  

● Coñecer as posibilidades motoras e expresivas do corpo.  

● Coordinar o ritmo, o movemento e a xesticulación.  

● Progresar na coordinación dinámico-xeral.  

● Fomentar a autonomía en actividades relacionadas co coidado dos animais e do            

medio que nos rodea.  

● Aprender a traballar en equipo e valorar a súa eficacia na procura de solucións.  

 

Contidos  

- Diferenciación entre os seres humanos e os animais.  

- Identificación do esquema corporal do ser humano diferenciándoo do dos animais.  

- Localización dos sentidos (gusto, olfacto, oído, vista, tacto) nas persoas e nos            

animais.  

- Fomento da confianza nas capacidades propias para realizar tarefas.  

- Música e movemento.  

- Coordinación dinámico-xeral.  

- Fomento da autonomía en actividades relacionadas co coidado dos animais e do            

medio que nos rodea.  
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- Traballo en subgrupos colaborativos para buscar solucións en equipo.  

 

Área II. COÑECEMENTO DO MEDIO  

Obxectivos  

● Identificar obxectos e materiais do contorno.  

● Observar, explorar e descubrir as características dos elementos do medio físico.  

● Descubrir as principais características dos animais.  

● Coñecer o ciclo vital dos seres vivos.  

● Identificar as necesidades nas etapas de desenvolvemento das persoas e doutros seres            

vivos.  

● Fomentar a curiosidade cara aos elementos da natureza.  

● Coñecer a importancia e os beneficios que nos brinda a natureza.  

● Tomar conciencia do noso papel no coidado do planeta.  

● Comprender a importancia das nosas accións diarias na contorna próxima.  

● Implicar ás familias nas accións cotiás de coidado do noso medio.  

● Identificar problemáticas actuais que están afectando aos animais, e medio natural,           

procurando solucións.  

● Adoptar actitudes críticas ante prácticas que entorpecen a conservación e coidado do            

medio.  

● Buscar explicacións sobre as causas e consecuencias de fenómenos do medio natural e             

doutros producidos pola acción humana.  

● Iniciar habilidades lóxico-matemáticas.  

 

Contidos  

- Identificación de obxectos e materiais do contorno.  

- Características do medio físico.  

- Corpos xeométricos: o rectángulo.  

- Características do rectángulo. Semellanzas e diferenzas.  

- Identificación de formas rectangulares en elementos da contona.  

- Liñas rectas e liñas curvas.  

- Identificación de liñas rectas e curvas, camiños rectos e curvos.  

- Medida: rápido-devagar.  

- Iniciación no uso, a estimación e a medida do tempo: rápidodevagar.  

- Aplicación dos conceptos rápido-devagar en situacións cotiás e contextos         

próximos.  
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- Posición e relacións espaciais: diante-detrás.  

- Orientación e situación no espazo das formas, os obxectos e dun mesmo en relación              

coas posicións diante-detrás.  

- Utilización das nocións espaciais básicas de posición. Realización de         

desprazamentos orientados cara a esas posicións.  

- Cuantificadores: máis cantidade.  

- Recoñecemento de coleccións con máis cantidade de elementos que unha dada.  

- Numeración: o número 5.  

- Utilización dos cuantificadores 1, 2, 3, 4 e 5.  

- Relación entre cantidade e grafía ata o número 5.  

- Escritura da serie numérica ata o número 5.  

- Cuantificadores ordinais: do 1.º ao 3. º.  

- Utilización dos cuantificadores ordinais do 1. º ao 3. º.  

- Comprensión da utilidade dos ordinais e uso contextualizado destes.  

- Operacións: descomposición de números ata o número 5.  

- Descomposición dun número nos elementos que o compoñen como iniciación á           

suma.  

- A suma.  

- Realización de sumas.  

- Os seres vivos: os animais.  

- Identificación dos animais como seres vivos. Características básicas, hábitat e          

desprazamento.  

- Diferenciación entre os distintos animais polas características externas (físicas).  

- Elementos da natureza: a auga, o mar, os ríos.  

- Recoñecemento da auga como o hábitat de moitos seres vivos.  

- Valoración da importancia da auga nas nosas vidas.  

- Paisaxes do mundo e a súa conservación.  

- Recoñecemento do papel do mundo animal no ciclo da vida.  

- Os animais domésticos como axuda no traballo.  

 

  

Área III. LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN  

Obxectivos  

● Desenvolver o nivel de expresión oral.  

● Potenciar a linguaxe verbal como medio de relación e comunicación cos demais.  
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● Achegarse á lingua escrita como medio de comunicación e información.  

● Desenvolver as destrezas básicas grafomotoras.  

● Aproximarse a textos de literatura infantil de forma lúdica.  

● Empregar outros textos/materiais audiovisuais como medio para obter información.  

● Iniciarse no uso dos principais instrumentos tecnolóxicos.  

● Manipular materiais, texturas, obxectos e instrumentos como forma de expresión e           

comunicación; desenvolvemento da creatividade e da destreza motora.  

● Descubrir a linguaxe musical como forma de expresión, comunicación e gozo.  

● Adquirir as habilidades necesarias para identificar sons, as súas características e           

calidades, e interpretar ritmos.  

● Desenvolver a capacidade de escoita e interpretación de audicións musicais.  

  

Contidos  

- Desenvolvemento do nivel de expresión oral.  

- Utilización da lingua oral para relatar feitos e expresar sentimentos e emocións.  

- Incremento de vocabulario.  

- Uso progresivo dun léxico variado.  

- Mellora da pronunciación.  

- Evolución progresiva na pronuncia.  

- Emprego da sintaxe.  

- Iniciación na estruturación de frases sinxelas.  

- Linguaxe e comunicación.  

- Utilización da lingua oral como medio de relación cos demais.  

- Iniciación na participación en diferentes situacións de comunicación.  

- Lectura de palabras con apoio visual.  

- Lectura de palabras relacionadas coas persoas e os animais.  

- Desenvolvemento da grafomotricidade.  

- Práctica do trazo en bucle sinxelo e continuo.  

- Fomento do interese pola literatura infantil.  

- Comprensión dalgúns textos literarios de tradición cultural.  

- Dramatización de textos literarios.  

- Comprensión das mensaxes audiovisuais.  

- Interpretación de mensaxes, textos e relatos orais producidos por medios          

audiovisuais.  

- Utilización axeitada dos instrumentos tecnolóxicos. Iniciación no uso.  
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- Iniciación no emprego de instrumentos tecnolóxicos como ordenador, cámara,         

reprodutores de son e imaxe ou encerado dixital interactivo.  

- Visionado de producións audiovisuais: películas, vídeos, presentacións de imaxes,         

conceptos e contidos.  

- Utilización de películas, vídeos e recursos do encerado dixital como instrumentos           

didácticos. 

- Manipulación de materiais, texturas, obxectos e instrumentos.  

- Recortado e pegado de tiras de papel.  

- Costura con la.  

- Realización de manchas simétricas.  

- Coñecemento das técnicas básicas de expresión plástica e adquisición de habilidades           

e destrezas nelas.  

- Traballo de técnicas plásticas: pintura, debuxo, composición.  

- A expresión musical como forma de comunicación e de gozo.  

- Canto, escoita, interpretación.  

- Audición e discriminación de sons de animais.  

- Participación activa e gozo na interpretación das cancións.  

16 



CEIP Plurilingüe María Barbeito Curso 2020/2021
 

 

3.3. TERCEIRO TRIMESTRE 

UNIDADE 3:UNHA VIAXE AO ESPACIO.  

➔ Temporalización: abril, maio e xuño. 

 

Área I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL . 

Obxectivos  

● Adquirir unha imaxe axustada e positiva de si mesmo.  

● Aumentar a autonomía e a iniciativa.  

● Mellorar a capacidade de empatía.  

● Coñecer as posibilidades motoras e expresivas do corpo interpretando unha canción.           

Coordinar o ritmo, o movemento e a xesticulación.  

● Progresar na coordinación dinámico-xeral para lograr realizar movementos        

rápidos-lentos e desprazamentos de marcha e carreira.  

● Adquirir hábitos de hixiene e saúde para o coidado persoal. 

● Aumentar a autoestima, a confianza nun mesmo e o sentimento de competencia            

persoal.  

● Coñecer as posibilidades motoras e expresivas do corpo interpretando unha canción. 

●  Coordinar o ritmo, o movemento e a xesticulación.  

● Progresar na coordinación dinámico-xeral . 

● Aprender a traballar en equipo e valorar a súa eficacia na busca de solucións.  

 

Contidos  

- Coñecemento persoal.  

- Coñecemento e aceptación de si mesmo, así como das posibilidades e limitacións            

propias.  

- Identificación e control das emocións 

- Autonomía e iniciativa.  

- Fomento da autonomía e a iniciativa.  

- Petición de axuda cando se necesite.  

- Empatía.  

- Desenvolvemento da capacidade de empatía sensibilizándonos cara ás dificultades         

dos demais.  

- Música e movemento.  

- Interpretación da canción da unidade apoiados nunha coreografía.  
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- Coordinación dinámico-xeral.  

- Movementos rápidos e lentos. 

- Desprazamentos de marcha e carreira.  

- O coidado do propio corpo.  

- Valoración da hixiene persoal como un hábito necesario que contribúe a manter san             

o noso corpo e previr enfermidades.  

- Desenvolvemento de hábitos saudables de hixiene corporal.  

-  Autoestima.  

- Confianza nas capacidades propias para realizar tarefas.  

- Satisfacción pola realización das tarefas encomendadas.  

- Música e movemento.  

- Interpretación da canción da unidade apoiados nunha coreografía.  

- Coordinación dinámico-xeral.  

- Xiros sobre un mesmo.  

- Saltos.  

- Traballo en equipo.  

- Colaboración para buscar solucións en equipo.  

 

Área II. COÑECEMENTO DO MEDIO  

Obxectivos  

● Identificar obxectos e materiais do contorno.  

● Observar, explorar e descubrir as características dos elementos do medio físico.  

● Iniciar habilidades matemáticas.  

● Descubrir o noso universo.  

● Fomentar a actitude de curiosidade cara ao espazo.  

● Nomear as catro estacións do ano.  

● Aproximarse ao coñecemento da vida no espazo: as estacións espaciais.  

 

Contidos  

- O universo, o espazo.  

- Curiosidade por investigar e descubrir o universo e o espazo.  

- Recoñecemento de elementos do universo: planetas, satélites, órbitas, meteoritos,         

etc.  

- Corpos xeométricos: a esfera.  

- Características da esfera como corpo xeométrico diferenciándoa do resto.  
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- Identificación de esferas en elementos do contorno.  

- Medida: día-noite.  

- Iniciación no uso, a estimación e a medida do tempo: díanoite.  

- Situación temporal das actividades da vida cotiá, tendo en conta se se realizan de              

día ou de noite.  

- Posición e relacións espaciais: arredor.  

- Orientación e situación no espazo das formas, os obxectos e dun mesmo en relación              

ao concepto arredor.  

- Utilización de nocións espaciais básicas de posición: arredor.  

- Cuantificadores: completo.  

- Comprensión e recoñecemento do concepto completo en contextos cotiáns e          

próximos.  

- Numeración: o número 6.  

- Utilización dos cuantificadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6.  

- Relación entre cantidade e grafía ata o número 6.  

- Escritura da serie numérica ata o número 6.  

- Comprensión, expresión e uso oral da serie numérica para contar.  

- Operacións: sumas.  

- Iniciación nas operacións matemáticas básicas de adición.  

- A Lúa, a Terra, as estrelas, o Sol, os planetas, as constelacións.  

- Identificación dos elementos básicos que compoñen o noso universo.  

- Secuenciación das fases lunares.  

- As estacións do ano.  

- Comprensión da secuencia das catro estacións nun ano.  

- A vida no espazo.  

- Características da vida no espazo, dentro dunha nave ou nunha estación espacial.            

Traballos e responsabilidades.  

- Valoración da importancia do traballo especializado e en equipo dos compoñentes           

dunha tripulación.  

- Cuantificadores ordinais: do 4. º ao 6. º.  

- Utilización dos cuantificadores ordinais do 4. º ao 6. º.  

- Comprensión da utilidade dos ordinais e uso contextualizado destes.  

- Operacións: descomposición de números ata o número 6.  

- Descomposición dun número nos elementos que o compoñen como iniciación á           

suma.  
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- A suma.  

- Realización de sumas.  

  

Área III. LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN  

Obxectivos  

● Potenciar a linguaxe verbal como medio de relación e comunicación cos demais.  

● Achegarse á lingua escrita como medio de comunicación e información.  

● Desenvolver as destrezas básicas grafomotoras.  

● Aproximarse a textos de literatura infantil de forma lúdica.  

● Comprender, memorizar ou recitar textos literarios sinxelos.  

● Identificar os principais medios de comunicación audiovisual. 

● Desenvolver o nivel de expresión oral. 

● Interpretar e comprender as mensaxes audiovisuais.  

● Iniciarse no uso dos principais instrumentos tecnolóxicos.  

● Manipular materiais, texturas, obxectos e instrumentos como forma de expresión e           

comunicación, desenvolvemento da creatividade e desenvolvemento da destreza        

motora.  

● Descubrir a linguaxe musical como forma de expresión, comunicación e gozo.  

● Adquirir as habilidades necesarias para identificar sons,as características e         

calidades, e interpretar ritmos.  

● Desenvolver a capacidade de escoita e interpretación de audicións musicais.  

 

 

Contidos  

- Desenvolvemento do nivel de expresión oral.  

- Utilización da lingua oral para relatar feitos e expresar sentimentos e emocións.  

- Incremento de vocabulario.  

- Uso progresivo de léxico variado relacionado co universo.  

- Mellora da pronunciación.  

- Evolución progresiva na pronunciación.  

- Emprego da sintaxe.  

- Iniciación na estruturación de frases sinxelas para describir accións e rutinas           

relacionadas coa vida no espazo.  

- Linguaxe e comunicación.  

- Utilización da lingua oral como medio de relación cos demais.  
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- Iniciación na participación en diferentes situacións de comunicación.  

- Identificación de letras; lectura e escritura de nomes propios.  

- Lectura e escritura de nomes propios sinxelos.  

- Desenvolvemento da grafomotricidade.  

- Práctica do trazo circular e circular en círculos concéntricos  

- Fomento do interese pola literatura infantil.  

- Comprensión dalgúns textos literarios de tradición cultural.  

- Escoita e comprensión de contos, relatos, cancións, poesías, rimas, adiviñanzas e           

encadeados tradicionais e contemporáneos.  

- Dramatización de textos literarios.  

- Comprensión das mensaxes audiovisuais.  

- Interpretación de mensaxes, textos e relatos orais producidos por medios          

audiovisuais.  

- Utilización axeitada dos instrumentos tecnolóxicos. Iniciación no uso.  

- Iniciación no emprego de instrumentos tecnolóxicos como ordenador, cámara,         

reprodutores de son e imaxe ou encerado dixital interactivo.  

- Visionado de producións audiovisuais: películas, vídeos, presentacións de imaxes,         

conceptos e contidos.  

- Utilización de películas, vídeos e recursos do encerado dixital como instrumentos           

didácticos.  

- Manipulación de materiais, texturas, obxectos e instrumentos.  

- Pregadura de papel.  

- Esgrafiado con ceras brandas sobre fondo negro.  

- Pintura con pincel.  

- Composicións con papel.  

- Recortado e pegado de tiras de papel.  

- Coñecemento das técnicas básicas de expresión plástica e adquisición de          

habilidades e destrezas.  

- Traballo de técnicas plásticas: pintura, debuxo, estampación, composición.  

- A expresión musical como forma de comunicación e de gozo.  

- Canto, escoita, interpretación.  

- Audición de sons de medios de transporte aéreo.  

- Discriminación de sons de instrumentos de madeira e instrumentos de metal.  
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4.CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

1º trimestre 

● Participa activamente no grupo. 

● Mostra actitudes de atención e escoita nos momentos en que se require. 

● Mostra interese por explorar as posibilidades motoras e expresivas do corpo. 

● Mostra actitudes de axuda e colaboración. 

● Mostra autonomía e iniciativa na realización de actividades cotiás para          

satisfacer necesidades básicas (hábitos de coidado persoal, hixiene, saúde e          

benestar). 

● Recoñece nas persoas o paso do tempo: bebé, neno, adulto, ancián. 

● Nomea e identifica a roupa de abrigo e utilízaa convenientemente 

● Identifica e nomea o esquema corporal (cabeza, madeiro e extremidades) no           

seu propio corpo e no dos demais. 

● Nomea e diferencia os cinco sentidos do corpo humano e coñece as súas              

funcións e a súa utilidade. 

● Coñece as posibilidades motoras que posibilitan as articulacións do corpo          

humano. Nomea e identifica as articulacións máis elementais. 

● Identifica alimentos doce e salgados. 

 

2º trimestre 

● Mostra autonomía e iniciativa na realización de actividades dirixidas a          

satisfacer as necesidades dos demais. 

● Respecta as normas da comunicación oral: falar sen berrar. 

● Mostra un crecente control motor na realización da actividade motora. 

● Mostra afectividade na súa relación cos demais. 

● Participa activamente e goza no xogo simbólico, de expresión dramática e           

representación. 

● Progresa na súa destreza para vestirse e espirse sen axuda. 

● É consciente das súas propias competencias. Solicita axuda cando o necesita. 

● Comprende a relación causa-efecto, e asume as consecuencias dos seus          

actos. 
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● Manifesta un crecente desenvolvemento das destrezas motoras para a         

coordinación de movementos e a realización de diferentes desprazamentos. 

 

3º trimestre 

● Colabora e participa nos traballos de equipo. 

● Mostra interese e esforzo na realización do traballo persoal. 

● Progresa nas destrezas motoras. 

● Respecta as normas establecidas. 

● Esfórzase por conseguir unha boa realización dos seus traballos 

● Mostra ritmo e coordinación nos seus movementos. 

● É capaz de controlar as súas emocións. 

● Goza descubrindo as posibilidades expresivas do corpo. 

● Entende, acepta e cumpre as normas básicas de comportamento 

● Mostra interese por explorar as posibilidades expresivas do corpo 

 

 

II. COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

1º trimestre 

● Identifica a cor vermella, o amarelo, o azul e o verde, o laranxa e o marrón. 

● Manexa nocións básicas espaciais: arriba-abaixo; dentro-fóra;máis cerca,       

máis lonxe; a un lado, a outro lado; ao lado de;enriba-debaixo. 

● Identifica a medida gordo-delgado, longo-curto. 

● Identifica as formas planas, círculo, cadrado e triángulo, así como as formas            

circulares, cadradas e triangulares. 

● Mostra interese e coñecemento polas características do ámbito natural en          

outono. 

● Identifica as coleccións de ata catro elementos. Recoñece a grafía e traza os             

n.º 1,2,3,4. Identifica as coleccións de moitos e poucos elementos. 

● Recoñece o día e a noite. 

● Identifica as medidas alto-baixo e establece comparacións de altura (máis          

alto, máis baixo que...). 

● Manexa nocións básicas espaciais: máis cerca, máis lonxe; a un lado, a outro             

lado, ao lado de. 

● Identifica cambios naturais que afectan á vida cotiá das persoas: fai frío,            
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neva. 

● identifica as propiedades frío-quente en obxectos e elementos do ámbito 

● Manexa nocións básicas espaciais: enriba-debaixo. 

● Identifica os tamaños grande, mediano, pequeno. 

● Comprende a secuencia temporal: antes, agora, despois. 

● Identifica o número 4: cantidade, grafía e trazo. 

● Identifica as coleccións: todos, algúns; parellas, un par. 

 

2º trimestre 

● Identifica as cores branca, negra, gris, verde e as súas tonalidades clara e             

escura. 

● Identifica o rectángulo e as formas rectangulares. 

● Identifica a medida de capacidade: cheo-baleiro, completo. Comprende o         

instrumento de medida: a balanza. 

● Manexa nocións básicas espaciais: aberto-pechado, liñas abertas e pechadas,         

diante-detrás ,primeiro- último, xuntos-separados. 

● Identifica os números 1, 2, 3, 4 e 5: cantidade, grafía e trazo. Interpreta os               

cuantificadores: todos-ningún. 

● Identifica animais propios dun rancho. 

● Identifica a recta, a curva, as liñas rectas e curvas. 

● Recoñece os atributos seco-mollado. 

● Identifica a medida temporal moito anaco-pouco anaco. 

● Comprende a serie numérica. 

● Identifica o óvalo como forma plana e as formas ovaladas. 

● Recoñece os atributos liso-rugoso. 

● Identifica as medidas: groso-fino. 

● Comprende a secuencia temporal: onte, hoxe, mañá. 

● Realiza axeitadamente operacións matemáticas: composición,     

descomposición de cantidades, sumas (expresión oral da suma). 

● Mostra interese e coñecemento polos elementos da natureza: árbores,         

plantas e animais. Manifesta actitudes de coidado e respecto cara á natureza. 

 

3ºtrimestre 

● Mostra interese e coñecemento polos elementos, cambios e transformacións         

coa chegada da primavera. 
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● Identifica a cor dourada e a prateado. 

● Identifica a esfera e os corpos esféricos. 

● Manexa nocións básicas espaciais: arredor, o centro;no medio de,de fronte,          

de costas, de lado. 

● Identifica e aplica a medida: máis longo, máis curto, máis rápido, máis lento. 

● Identifica as coleccións ata seis elementos. Recoñece a serie numérica.          

Identifica os números ordinais 1º, 2º e 3º. 

● Diferencia as tonalidades da cor azul (tonalidades clara e escura). 

● Identifica elementos simétricos. 

● Identifica a medida pesado-lixeiro. 

● Realiza axeitadamente operacións de sumar. 

● Mostra interese e coñecemento polo medio natural:  

● Identifica a cor rosa. 

● Identifica o cubo. 

● Identifica a secuencia temporal: mañá-tarde-noite. 

● Realiza axeitadamente sumas. 

● Manexa o concepto «un menos». Manexa a serie numérica de forma           

ascendente e descendente. 

 

 

III.LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

1º trimestre 

● Mostra interese no seu achegamento á lingua escrita. 

● Escoita e comprende contos, poesías, rimas e adiviñanzas  

● Progresa na súa destreza de motricidade fina: realiza axeitadamente os          

trazos rectos e curvos traballados; trazos que lle permitirán realizar          

correctamente a grafía dos números 1, 2 e 3;trazos angulares en escaleiras e             

en ameas. 

● Mostra interese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 

● Participa e goza descubrindo as posibilidades sonoras do seu propio corpo e            

o dos demais. 

● Participa de forma activa e goza na interpretación de cancións 

●   Goza no achegamento cara á lingua escrita. 

● Progresa na súa destreza de motricidade fina: realiza axeitadamente o trazo           
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en cruz, aspa, rectas paralelas, semicírculo (dereita). 

 

2º trimestre 

● Escoita e comprende contos, poesías, rimas e adiviñanzas . 

● Progresa na súa destreza de motricidade fina: realiza axeitadamente os          

trazos inclinados e semicirculares. 

● Amosainterese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 

● Identifica instrumentos de percusión, coñece as súas características e         

recoñece os sons que producen.. 

● Goza co seu achegamento á lingua escrita. 

● Identifica instrumentos de vento e mostra interese no recoñecemento dos          

sons que emiten. 

● Adopta actitudes críticas ante prácticas que entorpecen a conservación e o           

coidado do medio. 
● É resepectuoso co medio no que vive. 

● Identifica as necesidades dos seres vivos. 

● Coñece as normas básicas para a conservación do contorno. 

 

3º trimestre 

● Goza no seu achegamento á lingua escrita: recoñecemento visual de          

palabras. 

● Escoita e comprende contos, poesías, rimas e adiviñanzas. 

● Interpreta e acompaña ritmos con silencios. 

● Participa de forma activa e goza na interpretación de cancións  

● Amosa suficiente fluidez verbal, manexo de vocabulario e construción         

correcta de frases. 

● Progresa na súa destreza de motricidade fina: realiza axeitadamente espirais          

e bucles e liñas onduladas. 

● Identifica os sons longos e curtos.. 

● Amosa interese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 

● Identifica os sons forte-suave e interpreta ritmos. 

● Avanza na súa capacidade lectora.. 

● Mostra unha axeitada capacidade de percepción auditiva e discriminación de          

sons. 
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5. METODOLOXÍA 

 

Comezaremos aclarando, que dado a situación excepcional provocada este curso pola           

COVID-19, e seguindo as instruccións da Consellería de Educación e o Protocolo COVID             

do centro, foi necesario facer algunhas modificacións na organización e metodoloxía. 

Así, co traballo por recantos farase por subgrupos colaborativos (dun máximo de 5 nenos e               

nenas), procurando sempre a desinfección posterior do espazo e dos materiais utilizados.  

En canto á organización da aula, debido o número de alumnado e ao espazo e co fin de                  

procurar espazos funcionais, dividiremos a aula en recunchos, tendo en conta que cada             

unha destas zonas só poderá ser usada por un subgrupo colaborativo cada día. Deste xeito,               

ao finalizar a xornada desinfectamos todo o material dese recuncho e queda preparado             

para que ao día seguinte poda usalo outro grupo. 

Así mesmo, as mesas dos alumnos/as, están organizadas dentro da aula por subgrupos             

colaborativos, mantendo as distancias recomendadas entre eles. Cada mesa conta coa           

identificación de cada neno/a grazas a un cartel co seu nome, xa que contan con sitio fixo.                 

O plano foi proporcionado ao equipo directivo co fin de ter localizadas as posicións e               

interaccións no caso de que tal información sexa requerida polas autoridades sanitarias. 

No caso de ver modificada apresencialidade ao centro por causas sanitarias, utilizaremos            

medios para a comunicación como: correo electrónico, Abalar, Aula Virtual do centro ou             

algunha das plataformas autorizadas pola Conselleria; co fin de facer chegar propostas            

semanais de actividades e experiencias ao alumnado e as súas familias. 

 

a) Orientacións didácticas xerais 

❏ Contemplar a diversidade do alumnado adaptando a práctica educativa ás          

características persoais, as necesidades, os intereses e os estilos cognitivos dos           

alumnos/as. Así mesmo, ter en conta o contexto sociocultural no que viven. 

❏ Utilizar estratexias comunicativas, vocabulario e terminoloxía adaptados á tipoloxía de          

alumnado que temos na aula. Intentar que nun primeiro momento sexan eles e elas os               

que busquen solucións para superar as súas dificultades. 
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❏ Potenciar a reflexión co obxectivo de que, unha vez resolto o conflito cognitivo,             

cheguen ás súas propias conclusións en función dos seus coñecementos e experiencias            

previos. 

❏ Crear un clima relacional e de afectividade positivo.  

❏ Establecer unharelación de confianza entre os alumnos/as e o educador, procurando           

en todomomento que se sintan tranquilos e confiados, que non teñan medo a             

participar ou a equivocarse e que se encontren a gusto á hora de comunicar as súas                

ideas. Traballar para que acepten as súas propias posibilidades e as súas limitacións,             

as entendan e as respecten. Potenciar, en definitiva, a confianza en si mesmos e              

favorecer a súa integración social. 

❏ Utilizar as situacións de interacción como un recurso máis para axudar a cada alumno              

que o necesite, tendo en conta as súas capacidades e as súas dificultades. Facilitar a               

participación de todos, en función das súas propias posibilidades. 

❏ Explicar aos alumnos os seus acertos e os seus erros, fomentando os primeiros e              

desdramatizando os últimos. 

❏ Equilibrar os aspectos de novidade co compoñente indispensable nestas idades de           

reiteración e de rutina. 

❏ Ter en conta, á hora de planificar a distribución horaria do día, os seguintes aspectos: 

- A alternancia entre períodos de descanso e períodos de actividade; entre as actividades              

que requiren atención e concentración e outras que non necesitan tanta. 

- O tempo de dedicación aos alumnos que necesitan unha atención individualizada. 

- O tempo que se dedicará ás actividades colectivas e ás individuais. 

❏ Organizar o tempo de realización das actividades tendo en conta o ritmo do             

grupo-clase; respectar a alternancia de esforzo, concentración e movemento;         

aproveitar os feitos espontáneos que xurdisen ao longo da sesión ou da xornada. 

❏ Organizar os espazos tendo en conta que favorezan a participación, os           

desprazamentos, a autonomía, o control, o traballo en grupo, o traballo individual e o              

traballo colectivo. 

❏ Incorporar e utilizar na aula os materiais que o alumnado poida encontrar na súa vida               

diaria e que lles proporcionen diferentes niveis de resolución das actividades de            

aprendizaxe. 

❏ Implicar os alumnos, na medida do posible, no funcionamento e na organización da             

aula.  

❏ Asignarlles progresivamente responsabilidades para que colaboren no mantemento da         

orde e participen na dinámica establecida conxuntamente. Intentar que se sintan ben            

na clase e que teñan ganas de aprender e de participar nas actividades. Establecer de               
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forma clara e explícita estratexias que impliquen un compromiso mutuo, non só por             

parte do alumnado. 

❏ Establecer canais de comunicación e colaboración coas familias.  

❏ Intentar xerar un clima de confianza mutua.  

❏ Facelos partícipes dalgúns aspectos da organización da aula e da realización de            

determinadas actividades de aprendizaxe. 

❏ Planificar actividades para que o alumnado poida participar nalgúns aspectos da súa            

avaliación, como unha parte máis do proceso de aprendizaxe. 

 

b)Actividades de ensinanza-aprendizaxe 

❖Motivar os alumnos facéndoos copartícipes do proceso de aprendizaxe. Para iso,           

facilitar a participación de todos os alumnos na elección e realización das actividades,             

na toma de decisións na aula, etc. 

❖Coñecer e valorar os coñecementos previos dos alumnos respecto ás aprendizaxes           

propostas. Iniciar o proceso de aprendizaxe partindo do que xa saben. Darlles a             

entender que co seu esforzo e coa nosa axuda poderán superar as dificultades que              

encontren en cada caso. 

❖ Presentar situacións que fagan posible a aprendizaxe por descubrimento. Para isto,           

xerar escenarios onde os alumnos deban identificar a orixe de determinados           

problemas, facer un diagnóstico de cada un deles, propor solucións posibles, analizar            

as consecuencias e programar as accións necesarias para conseguir os obxectivos           

previstos. 

❖Realizar actividades que posibiliten a observación directa, a manipulación e          

experimentación co obxecto de aprendizaxe. 

❖Realizar, en xeral, actividades que: 

- Axuden a provocar conflitos cognitivos nos alumnos. 

- Xeren nos alumnos actitudes receptivas cara ao obxecto de aprendizaxe. 

- Permitan experimentar o aprendido. 

- Faciliten certo grao de autonomía. 

- Faciliten a adquisición de destrezas de aprendizaxe autónoma. 

- Permitan que todos os alumnos do grupo-clase poidan realizalas 

independentemente da capacidade e os intereses de cada cal, sempre que o docente levase              

a cabo as adaptacións pertinentes. 

-Propor actividades nas que o protagonismo, os destinatarios e os obxectivos sexan            

diferentes: 
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- Dirixidas polo educador, que levará a iniciativa na súa formulación e na metodoloxía con               

que se realicen. Este tipo de actividades empregarémolas principalmente á hora de            

introducir novos contidos. 

- Suxeridas polo educador, aínda que se permita escoller aos alumnos entre diferentes             

opcións, de acordo cos seus intereses ou necesidades. 

- De reforzo, destinadas aos alumnos que presentan algún tipo de dificultade, e que              

poderán ir resolvendo coa axuda dos alumnos máis capacitados ou coa intervención            

directa e individual do educador cando se lle requira. 

- De ampliación, dirixidas aos alumnos cuxas capacidades lles permitan adquirir un nivel             

superior de contidos respecto aos que temos programados como básicos na unidade            

didáctica. 

- Libres, onde deixaremos que os alumnos empreguen a súa iniciativa, a súa creatividade e               

a súa autonomía para levalas a cabo. 

❖  Utilizar o xogo como recurso motivador e instrumento educativo na práctica diaria: 

- Xogo simbólico para que o alumnado reproduza ou imaxine escenas ou situacións da vida               

real. A simulación da realidade permítelles ir coñecendo, aceptando ou provocando novas            

maneiras de relacionarse, de enfrontarse aos conflictos e de situarse no contexto social e              

relacional. 

- Xogos non competitivos nos que se deberá ter en conta que: 

o O alumnado encontre pracer participando nos xogos, independentemente do resultado           

final obtido. 

o Eviten a discriminación ou menosprezo daqueles alumnos que non conseguisen os            

obxectivos marcados. Estes han de ser indicadores para o educador de que habilidades han              

de mellorar individual ou en grupo. 

o Posibiliten a participación de todo o alumnado do grupo-clase. 

o O alumnado vexa os seus compañeiros como iguais e non como rivais aos que hai que                 

superar. 

o A finalidade sexa conseguir a suma de achegas individuais para lograr un obxectivo              

conxunto. 

 

Os xogos, en síntese, poden servir como instrumento educativo e de observación das             

peculiaridades de cada alumno (estilos de aprendizaxe, dificultades, actitude ante os           

erros…). 

❖ Planificar as actividades de aprendizaxe tendo en conta tres momentos: 

- Antes de empezar : actividades previas para pór en contacto o alumnado co obxecto de                

aprendizaxe, motivalo e espertar o seu interese, activar os coñecementos e experiencias            
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previos e, se é necesario, introducir aquelas aprendizaxes que lles permitan poder realizar             

a actividade. 

- Durante a realización : actividades da ficha para aplicar os coñecementos adquiridos,             

observar as posibles dificultades e resolvelas. 

- Despois da realización : actividades posteriores para consolidar as aprendizaxes           

adquiridas, reforzar aquelas nas cales tiveron máis dificultades ou ampliar as que xa             

adquiriron por ter unhas capacidades ou uns coñecementos previos que llo permiten.  

 

❖ Intentar que o alumnado saiba ou sexa consciente do que aprendeu. Procurar que os              

nenos e nenas lembren as actividades que realizaron. É positivo, en determinados            

momentos, comparar os seus primeiros traballos cos últimos para que se dean de             

conta dos cambios experimentados. 

❖ Traballar os textos tendo en conta os seguintes criterios: 

- Elixilos atendendo tanto á idoneidade do seu contido como ao seu valor gráfico,              

procurando que sexan un elemento motivador e agradable en si mesmo. 

- Converter os libros, revistas e demais soportes escritos nun elemento habitual na aula,              

permitindo que os alumnos os manipulen e interpreten libremente. 

- Realizar actividades dirixidas de comprensión lectora, nas que se apliquen           

procedementos do tipo: activar os coñecementos previos, formular hipóteses ou predicións           

sobre o argumento, comprobar as hipóteses previas á lectura, extraer as ideas principais do              

texto lido, etc. 

 

Todo iso co fin de crear unha actitude receptiva cara á aprendizaxe da lectoescritura como               

instrumento de comunicación, información e gozo. 

 

 

 

6. CONTRIBUCIÓN AS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Dado o carácter global do nivel, non se pode establecer unha relación directa e unívoca               

entre cada unha das áreas e as competencias, xa que: 

- Unha competencia básica alcánzase a partir das achegas de distintas áreas. 

- Cada unha das áreas contribúe, á súa vez, á adquisición de distintas competencias. 

 

I. Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 
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- Autonomía e iniciativa persoal 

Os nenos e nenas comezan a partir da consecución dos obxectivos da área de coñecemento               

de si mesmos e autonomía persoal a aprender a «ser eles mesmos e a facer» base do                 

desenvolvemento desta competencia. É por iso, que esta área persegue entre os seus             

obxectivos que a nena e o neno consigan un progresivo control motor, un coñecemento de               

si mesmos e unha autoimaxe positiva, e adquiran as destrezas necesarias para ser cada vez 

máis autónomos, tendo por iso máis responsabilidade e iniciativa. 

- Competencia en comunicación lingüística 

Os nenos e nenas inician o desenvolvemento desta competencia, a partir da estruturación             

do coñecemento de si mesmo e o desenvolvemento da autoestima, aprendendo a facer un              

adecuado uso da linguaxe como medio para expresar e comunicar as súas vivencias,             

opinións, necesidades, sentimentos, emocións e preferencias, así como a escoitar os dos            

outros, especialmente os dos seus iguais. Isto supón a exercitación de habilidades de 

comunicación oral como a participación en diálogos e conversacións, respectando a           

quenda de palabra e as achegas dos demais. 

- Competencia matemática 

Nocións como o coñecemento do número de partes que teñen os segmentos do corpo, a               

resolución de problemas e a ordenación de secuencias da vida cotiá contribúen ao             

desenvolvemento de habilidades relacionadas coa devandita competencia tales como o          

coñecemento de aspectos cuantitativos, a planificación, a obtención de información e a            

valoración dos resultados. Doutra banda, contribúese tamén ao desenvolvemento desta          

competencia mediante a interpretación e representación da realidade que se realiza ao 

traballar contidos relacionados coa situación do neno/a no espazo e a súa relación cos              

obxectos, así como na estimación intuitiva do tempo que realiza a través das rutinas              

diarias. 

- Competencia social e cidadá 

Esta área contribúe ao seu desenvolvemento na medida en que o neno/a vai sendo capaz               

de expresar as propias ideas en distintos contextos e escoitar as alleas, adecuar o seu               

comportamento ás necesidades e requirimentos dos outros, participar activamente na vida           

da aula aceptando as normas de convivencia e utilizar o diálogo e a negociación como               

forma de resolver os conflitos. 

- Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

Desde esta área o neno e a nena desenvolven as capacidades necesarias para unha              

adecuada percepción do seu contorno máis próximo, para interactuar, moverse e           

orientarse nos espazos cotiáns con autonomía e iniciativa persoal, así como para adquirir             
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adecuados hábitos relacionados coa saúde e o consumo como xeradores de benestar            

individual e colectivo. 

- Tratamento da información e competencia dixital 

Guiados polo adulto, os nenos/as irán desenvolvendo, de forma progresiva, a capacidade            

de tratar e seleccionar a información que reciben cunha actitude crítica e reflexiva, e isto               

fomenta a súa autonomía persoal. 

- Competencia para aprender a aprender 

As actividades que se propón nesta área para autocoñecemento contribúen a iniciar o             

desenvolvemento desta competencia. Na medida en que o neno e a nena van coñecendo as               

súas propias capacidades (intelectuais, emocionais, físicas) e limitacións, toman conciencia 

do que poden facer por si mesmos. Deste xeito, van adquirindo confianza en si mesmos e                

desenvolvendo un sentimento de competencia persoal que favorecerá a motivación e o            

gusto por aprender, esforzándose por alcanzar novas metas. 

- Competencia cultural e artística 

A área contribúe á adquisición desta competencia mediante a utilización dos sentidos en             

actividades relacionadas coa percepción e apreciación de distintas manifestacións         

artísticas e culturais (obras de arte, audicións musicais, representacións teatrais, danza...)           

e as sensacións e sentimentos que estas lles producen. 

Tamén o fai mediante o recoñecemento doutras manifestacións propias do seu contorno            

cultural relacionadas co desenvolvemento da motricidade, tales como os deportes e os            

xogos tradicionais. Doutra banda, o debuxo é o modo máis natural de expresión dos              

nenos/as destas idades. A través del irá desenvolvendo o seu esquema corporal. 

 

II. Área de coñecemento do contorno 

- Competencia matemática 

Esta área contribúe ao desenvolvemento da competencia matemática na medida que           

consegue o desenvolvemento nos nenos/as a habilidade para interpretar e explicar datos,            

informacións e argumentacións dentro do seu nivel madurativo. Tamén nos contidos desta            

área ponse en xogo elementos matemáticos como números, medias, símbolos…, así como            

procesos de razoamento para resolver problemas que se dan na vida cotiá. 

- Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

Esta área favorece o desenvolvemento desta competencia sempre que permite aos alumnos            

coñecer o espazo físico no que se desenvolven e aactividade humana que se desenvolve              

neses espazos. Ademais, na medida en que os nenos/as coñecen o contorno en que viven,               

poderán moverse e interactuar con el. 

- Competencia social e cidadá 
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Esta área contribúe na medida que ofrece aos nenos/as os medios adecuados para que              

comprendan e coñezan a realidade social na que viven, sobre todo no referido ao ámbito               

familiar e escolar. Este coñecemento permitiralles, na medida das súas posibilidades, ser            

conscientes da pluralidade social. Ademais, tamén esta área, inicia esta competencia           

potenciando a adquisición de habilidades como saber expresar as propias ideas en            

distintos contextos e saber escoitar e respectar outros puntos de vista. 

Para rematar, na medida que se desenvolven habilidades para participar na vida da aula              

estanse sentando as bases dunha participación cidadá posterior. 

 

 

- Autonomía e iniciativa persoal 

A área de coñecemento do contorno contribúe á adquisición desta competencia           

desenvolvendo, no neno e na nena as habilidades e destrezas necesarias para            

desenvolverse con autonomía nos ambientes que lles son propios, manifestando iniciativa           

na realización das rutinas e as actividades diarias, o uso responsable dos obxectos e              

recursos e no coidado do medio, así como no cálculo dos riscos que comportan              

determinadas situacións, actividades ou condutas. Desde esta área favorécese tamén a           

participación activa dos alumnos/as na organización da aula e na resolución dos            

problemas ou as dificultades que poden atopar no xogo e na súa relación cos seus iguais ou                 

cos adultos. 

- Competencia en comunicación lingüística 

A área contribúe á adquisición desta competencia a través da utilización de textos (orais e               

escritos) e de imaxes (viñetas, contos, fotografías, pictogramas, sinais de tráfico...) que            

permiten aos alumnos/as comprender, representar e interpretar a realidade, así como           

expresar as súas propias vivencias. O adecuado uso das destrezas básicas da linguaxe             

contribúe tamén ao desenvolvemento equilibrado do neno e da nena a nivel social,             

permitíndolles crear vínculos cos demais, regular a súa conduta e construír a convivencia.             

Ademais, facilita o achegamento a manifestacións culturais propias da súa 

comunidade a través de contos e textos diversos de literatura infantil. 

- Tratamento da información e competencia dixital 

Esta área contribúe ao desenvolvemento desta competencia guiando aos alumnos/as na           

selección, interpretación e organización da información recibida sobre as calidades e           

características dos obxectos e outros elementos do medio, natural e social, e no tratamento              

desta información para agrupalos, clasificalos e ordenalos. O computador e o resto dos             

medios audiovisuais forman parte da vida diaria dos nenos e as nenas que os manexan, de                

xeito progresivamente competente, nos ambientes onde se desenvolven habitualmente,         
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como a casa e a escola. De forma natural e a través do xogo, interactúan con eles,                 

manipúlanos, exploran as súas posibilidades e utilízanos como un elemento máis do            

medio. 

- Competencia para aprender a aprender 

Todas as actividades que se propón nesta área para desenvolver a capacidade de             

observación do neno/a, espertando a súa curiosidade para formularse preguntas sobre o            

que os rodea e motivándoo na procura das posibles respostas a través da manipulación, a               

exploración e a experimentación, contribúen a iniciar aos alumnos/as na utilización destas 

estratexias de aprendizaxe. Iníciase ademais aos nenos na dinámica do traballo en equipo             

que leva a planificación da actividade, a súa organización, a repartición de            

responsabilidades entre os compoñentes do equipo e a utilización dos recursos e materiais             

ao seu alcance. 

 

- Competencia cultural e artística 

Desde esta área contribúese ao desenvolvemento inicial desta competencia aproximando          

os nenos/as ao coñecemento e adecuada valoración das manifestacións artísticas e           

culturais que forman parte do patrimonio cultural da súa comunidade e daquelas propias             

doutros pobos e culturas que están presentes na sociedade dos nosos días. 

 

III. Área de linguaxes: comunicación e representación. 

- Competencia en comunicación lingüística 

Esta área contribúe directamente á adquisición da competencia en comunicación          

lingüística ao tratar todos os aspectos que a conforman. Esta írase desenvolvendo a través              

do uso social e funcional dos diferentes contextos comunicativos, onde os nenos/as            

aprenden a expresar os seus sentimentos, emocións, vivencias e opinións. Doutra banda,            

achégaselles á 

interpretación da linguaxe escrita mediante o achegamento aos textos presentes no seu            

contorno próximo. 

- Competencia cultural e artística 

Ao abordar contidos que facilitan a expresión mediante distintos códigos artísticos e que             

responden a diferentes realidades do mundo da arte e da cultura, contribúese ao             

desenvolvemento desta competencia. Doutra banda, esta área contribúe en tanto que           

proporciona aos nenos/as a observación de variadas obras plásticas e musicais o que             

permite aos alumnos enriquecerse con expresións artísticas de distintas épocas e culturas. 

- Tratamento da información e competencia dixital 
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A súa contribución baséase no uso da tecnoloxía como ferramenta para acceder á procura,              

selección e tratamento de información en procesos relacionados coa linguaxe gráfica,           

sonora e artística. Aínda que, en Educación Infantil, o uso das tecnoloxía debe estar guiado               

polo adulto que o axudará a valorar criticamente o seu uso e contido. 

- Autonomía e iniciativa persoal 

O coñecemento dos elementos formais da linguaxe e o adecuado uso dos            

convencionalismos e normas sociais que rexen os intercambios lingüísticos favorece o           

desenvolvemento da autoestima e a confianza en si mesmo, que son básicos para a              

adquisición desta competencia. Ademais, o adecuado desenvolvemento da linguaxe axuda          

ao neno e á nena a organizar o seu pensamento e a pór nome ás súas emocións, o que lles                    

permitirá un 

progresivo control destas. 

- Competencia matemática 

Contribúe ao desenvolvemento desta competencia ao aplicar de xeito espontáneo os           

coñecementos matemáticos a situacións comunicativas da vida cotiá: ao describir          

elementos do seu contorno (tamaño, cantidade, forma...) e a súa situación no espazo, na              

narración ordenada de vivencias... ou naqueloutras situacións expostas no         

desenvolvemento das actividades na aula: ao usar algunhas convencións da lingua escrita            

(linearidade, orientación 

e organización no espazo), ao clasificar os sons por contraste (longo-curto, forte-suave,            

agudo-grave), ao utilizar algúns elementos da linguaxe plástica (liña, forma, cor, espazo)            

ou ao reproducir ritmos sinxelos. 

- Competencia social e cidadá 

A área contribúe de xeito fundamental ao comezo desta competencia. O contorno social             

dos nenos/as diversifícase, colocándolles fronte a novas experiencias, ampliando as súas           

relacións sociais e contribuíndo ao desenvolvemento das habilidades necesarias para saber           

comunicarse e aprender a convivir nas diferentes situacións. En especial, das habilidades 

lingüísticas que lles permitirán resolver os conflitos a través do diálogo, expresar            

adecuadamente as súas ideas e necesidades, escoitar e respectar as dos outros e aprender a               

traballar en equipo. 

- Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

Desde as actividades expostas nesta área os alumnos/as aprenden a facer un uso adecuado              

da lingua, oral e escrita, como instrumento de comunicación e tamén de aprendizaxe.             

Deste xeito favorécese a comprensión das calidades e características do medio físico e             

social e da relación que existe entre eles, e contribúese ao desenvolvemento inicial desta              

competencia. 
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- Competencia para aprender a aprender 

Desde esta área, o neno e a nena poden iniciarse no desenvolvemento dalgunhas             

capacidades necesarias para o desenvolvemento desta competencia, de forma que poidan           

aprender mellor e de xeito progresivamente máis autónomo, como: a comprensión, a            

expresión, a atención e a memoria. Ademais, iniciaranse o desenvolvemento daquelas           

habilidades que lles permitirán transformar unha nova información en coñecemento          

propio, relacionándoa cos seus coñecementos e experiencias previos, de forma que           

poderán despois aplicar este novo coñecemento en situacións parecidas. 

 

 

7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

➔ Observación directa de actitudes, destrezas e procedementos. 

➔ Fichas de avaliación do primeiro, segundo e terceiro trimestre. 

➔ Boletíns de avaliación elaborados cos ítems do programa XADE do 

primeiro, segundo e terceiro trimestre 

 

a) Criterios de cualificación. 

Cualificación mediante os criterios de “sen dificultade”, “ en proceso”, “con dificultade”. 

 

b) Mínimos esixibles. 

 

I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

● Participar e colaborar na realización de tarefas en grupo. 

● Identificar e explorar os sentidos do corpo humano. 

● Recoñecer a importancia de realizar un almorzo completo 

● Descubrir posibilidades motoras do corpo. 

● Incorporar hábitos elementais de seguridade na vía pública. 

● Identificar os cambios físicos que experimenta o corpo humano co paso do            

tempo. 

● Comprender a secuencia temporal: antes, agora, despois. 

● Mostrar un control progresivo dos sentimentos. 

● Incorporar hábitos de boa comunicación: falar sen berrar. 

● Utilizar as fórmulas de cortesía en cada momento: bo día, grazas, de nada.... 

● Realizar de forma autónoma actividades de vestirse e espirse. 
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● Mostrar unha crecente responsabilidade dos propios actos. 

● Practicar hábitos saudables de alimentación, hixiene e saúde. 

● Practicar hábitos elementais de relación. 

● Valorar a importancia da escoita. 

● Percibir os cambios físicos relacionados co paso do tempo. 

● Desenvolver estratexias para relaxarse e estar tranquilo. 

● Recoñecer os hábitos básicos de protección e seguridade. 

 
 

II. COÑECEMENTO DO CONTORNO 

● Identificar espazos e obxectos do medio escolar. 

● Diferenciar os conceptos espaciais arriba- abaixo, dentro-fóra e as accións          

subir-baixar, saír-entrar e sacar-meter. 

● Cuantificar coleccións de até 6  elementos. 

● Recoñecer algunhas froitas e froitos secos típicos do outono. 

● Distinguir as cores propias de cada estación. 

● Diferenciar as accións achegar se-afastar se e os conceptos espaciais: máis           

preto-máis lonxe; a un lado, a outro lado, ao lado de. 

● Diferenciar os conceptos espaciais enriba e debaixo e as dimensións grande,           

mediano e pequeno. 
● Recoñecer e trazar as grafías dos número até o 6. 

● Desenvolver actitudes de respecto cara á diversidade cultural. 

● Distinguir asfiguras xeométricas: círculo, triángulo, cadrado, rectángulo e        

esfera. 

● Cuantificar coleccións de ata seis elementos. 

● Comprender a serie numérica dos seis primeiros números. 

● Recoñecer o medio rural. 

● Identificar animais do bosque e os seus refuxios. 

● Iniciarse na operación da suma a través de operacións sinxelas e cotiás. 

● Realizar sumas como unión de elementos 

● Valorar o traballo en equipo e a práctica do exercicio. 

● Identificar algúns cambios no modo de vida e os costumes en relación co             

paso do tempo. 

● Identificar as principais características das estacións. 

● Manter unha actitude observadora, o que lle permite obter moitos          

coñecementos do medio no que vive 
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III. LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

● Identificar palabras longas e curtas. 

● Progresar na súa destreza de motricidade fina 

● Coñecer textos escritos informativos: xornais. 

● Identificar palabras que comezan por un determinado son . 

● Iniciarse no recoñecemento visual de palabras. 

● Recoñecer visualmente algunhas palabras. 

● Interpretar carteis e sinais informativos. 

● Interpretar palabras en contextos significativos. 

● Aprender e utilizar diferentes técnicas plásticas. 

● Adquirir distintas técnicas plásticas. 

● Adoptar gusto por unha estética coidada. 

● Entender as manfestacións artísticas como un modo de expresión de ideas,           

emocións, gustos, opinións…. 

● Interpretar etiquetas de roupa e alimentos. 

● Explorar as posibilidades sonoras dos instrumentos de corda. 

● Iniciarse no uso de medios tecnolóxicos. 

● Recoñecer o valor dos medios audiovisuais como recursos de aprendizaxe. 

● Utilizar Internet como ferramenta para a procura de información nas          

investigacións. 

● Adoptar unha rutina dun uso moderado das novas tecnoloxías, sen crear           

unha dependencia delas. 

 

 

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

As aulas conta con todo tipo de materiais manipulables, os cales procuraremos que estean              

perfectamente seleccionados, atendendo a varias características e que, ademáis, e          

especialmente este curso, non sexan máis dos necesarios, quedando limitados polo Plan de             

Adpatación á situación COVID do centro. 

Os materiais funbxibles serán de uso individual. Así cada alumno/a terá unha caixa,             

perfectamente identificada co seu nome, e con tapa. 
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➔ Contos: quedarán dentro de caixas en cuarentena ao final de cada xornada. 

➔ Caderno de grafomotricidade. 

➔ Caderno de lóxica-matemática. 

➔ Material para a aula ( calendario,mural de aniversario, crebacabezas dos contos clásicos             

, láminas de hábitos, tarxetas de información visual, tarxetas de vocabulario...) 

➔ Material lóxico-matemático (bloques , xogos de mesa, regretas, ábacos, material ABN) 

➔ Material de refugallo(papel,caixas,cartóns,envases plástico,...) 

➔ Materiais da natureza( pedras,cunchas,area,auga,...) 

➔ Material artístico: funxible e non funxible. 

➔ Material de elaboración propia. 

 

 

 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 

 

- Participaremos na medida que se nos solicite en todas as actividades            

propostas polo Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares e o Equipo de            

Normalización e Dinamización Lingüística no que se refire a celebracións e           

conmemoracións ao longo do curso: 

Samaín: 26 ao 30 outubro do 2020. 

Magosto: 30 de outubro do 2020. 

Nadal: 21 e 22 de decembro do 2020. 

Día da Paz: 30 de xaneiro do 2020. 

Entroido: 12 de febreiro do 2020. 

Letras Galegas: 17 de maio do 2020. 

 

- Participación das familias na escola: inicialmente está prevista a participación das            

familias na escola a través da organización de diversos contacontos en lingua galega. Ao              

longo do curso poderán programarse outras actividades para fomentar a participación das            

familias na escola. 

 

- Actividades fóra da escola: ao inicio de curso o Equipo de ciclo de Educación Infantil                

programou as seguintes actividades destinadas aos grupos de 4 anos: 

Concerto didáctico. 

Rutas animadas: Mª Pita. 
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Biblioteca do Ágora. 

 

Independentemente da realización destas actividades xa programadas o equipo de nivel           

estudiará todas as posibles propostas que xurdan ao longo do curso. Tendo en conta que               

para a realización das mesas, este curso verase determinado polo momento sanitario e de              

alerta no que nos encontremos en cada momento, provocado pola pandemia do COVID-19.             

Polo tanto, é posible que algunhas destas actividades non podan ser levadas a cabo              

durante este curso escolar. 

 

 

10. ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 

A Programación de Aula debe dar unha resposta adecuada ás necesidadeseducativas de            

todo o grupo-clase. Agora ben, esta atención non só vai dirixida aos alumnos que mostran               

dificultades destacables de aprendizaxe, senón tamén aos que presentan diferenzas, xa           

sexa en niveis de maduración, culturais, etc. 

Colaborar co departamento de orientación na identificación, avaliación e atención os           

posibles alumnos-as con necesidades educativas especiais. As medidas adoptadas deben          

ser unha resposta a todos e cada un dos alumnos e han de ser respectuosas coas súas                 

características persoais. Partindo destas premisas, no Proxecto suxírense, para cumprir          

coa atención á diversidade: 

- Propostas de actividades con diversos graos de realización (reforzo e          

ampliación). 

- Actividades diversas para traballar un mesmo contido. 

- Diferentes tipos de agrupamentos na resolución das actividades: gran 

grupo, pequeno grupo e individual. 

- Actividades que teñan aplicación na vida cotiá. 

- Propostas que favorezan a expresión directa, a reflexión, a expresión e a 

comunicación. 

- Contidos de aprendizaxe tratados de forma globalizada. 

- Propostas de avaliación inicial ante un novo proceso de ensinanzaaprendizaxe. 

- Utilización de procedementos e instrumentos de avaliación variados e 

diversos (cuestionarios, entrevistas, observación sistemática, probas 

obxectivas...). 
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No caso de ser suspendida a presencialidade da clase por mor do COVID-19, garantirase o               

acceso de todo o alumnado á comprensión e a comunicación da información axustada e as               

medidas de atención. 

 

 

11.FOMENTO DA LECTURA. 

 

OBXECTIVOS 

- Desenvolver o pracer por escoitar e comprender lecturas de contos. 

- Descubrir o gusto por escoitar contos, observar ilustracións e manipular 

libros. 

- Fomentar o interese pola lingua escrita, nesta etapa de aproximación á           

lectoescritura, como fonte de información e pracer e como medio de expresión. 

- Usar axeitadamente a biblioteca de aula e do centro e manifestar coidado e 

aprecio polos libros. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

As actividades que propoñemos no Plan Lector para E.I. serán regulares, planificadas e             

continuadas. As actividades están divididas en varios bloques: 

• O IMOS LER: 

Esta será a actividade máis importante no noso ciclo xa que que para que os rapaces se                 

aficionen á lectura e disfruten dela é preciso que se lles lea. 

• CANDO O IMOS LER 

As lecturas serán diarias, cando menos un conto ao día. En colaboración cos responsables              

da biblioteca de educación infantil 

eventualmente organizaranse sesións de contacontos. 

• A QUEN O IMOS LER 

En principio serán os titores ou mestres os que lean, aínda que, eventualmente calquera              

membro da comunidade educativa poderá facelo. 

• QUE O IMOS LER 

As lecturas serán o máis variadas posible adecuándoas ás idades e intereses dos rapaces.              

Leremos contos variados, poemas, noticias do xornal, revistas… 

• TRABALLAREMOS COAS NOVAS TECNOLOXÍAS 
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Tentarase aproveitar a motivación que supón para os nenos o emprego de soportes dixitais              

nas actividades de contacontos, presentación de novidades…. 

Promoverase a elaboración de contacontos en Power Point empregando o escaneado das            

imaxes dos contos e grabación da voz dos nenos….Estes contos poderán ser proxectados na              

pantalla dixital. 

• INVENTAMOS HISTORIAS 

Nós tamén podemos ser autores dos contos empregando diferentes, estratexias. Facendo           

preguntas e respostas na asamblea, mesturando personaxes…podemos inventar os nosos          

propios contos. Os contos resultantes podemos editalos. Dependendo da idade os nenos            

poden colaborar nas edicións ilustándoos, escribindo o título, os nomes das personaxes….. 

• FOMENTAREMOS O USO DA BIBLIOTECA 

Neste apartado incluiremos tanto a biblioteca de aula coma a de infantil centro. 

Biblioteca de aula: Todas as aulas de E.I. contarán cun rincón adicado a biblioteca de               

aula. É importante que sexa un rincón atractivo e accesible que os nenos podan empregar               

dunha maneira voluntaria e autónoma. Para manter o interese dos nenos hacia os libros              

convén que non sexan excesivamente numerosos e que poidan rotarse e renovarse con             

certa frecuencia. 

As bibliotecas de aula contarán con: 

- Selección de libros da biblioteca do centro que fará a titora e que pode atender a                 

diferentes criterios: relación do conto co centro de interese a traballar nun momento             

concreto, intereses dos alumnos, novidades…. Inicialmente a renovación destes lotes de           

libros será de unha vez ao trimestre. 

Biblioteca do centro: Reservarase unha sesión semanal para acudir á 

biblioteca do centro. Durante estas sesión faremos diferentes tipos de 

actividades: 

- Aprender a desenvolverse nunha biblioteca máis grande. 

- Familiarizarse cos códigos de organización da biblioteca 

- Presentación de novidades 

- Préstamo… 

 

DRAMATIZACIÓNS 

A aula contará cun pequeño baúl de disfraces onde nos poderemos caracterizar 

para facer pequenas dramatizacións dos contos que nos gusten. 

En resumo, será a través de: 

✔ Lectura de contos todos os días despois do recreo. 

✔ Libro de lectura de pictogramas. 
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✔ Poesías, adiviñas, rimas, cancións...das diferentes unidades. 

✔ Folletos, revistas, xornais... 

✔ Literatura popular e clásica. 

✔ Dramatización de contos, poesías... 

✔ Asistencia a Biblioteca un día a semana. 

✔ Contacontos. 

✔ Traballar a atención á diversidades a través de coñecemento e uso do 

BRAILLE coa lectura de algún conto(colabora unha nai invidente do 

colexio) ou con contos con pictogramas. 

✔ Facilitamos listados de recomendacións para as familias e para o Equipo 

de Biblioteca do centro, existindo así unha coordinación. 

 

12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TICS. 

 

➢ Coñecemento dos diferentes elementos do ordenador: pantalla, teclado, 

encendido- apagado e rato. 

➢ Aproveitamento das distintas posibilidades que ofrece o ordenador ( audio, debuxo,            

escritura, gravación de voz, xogos, actividades educativas) 

➢ Uso do rato. 

➢ Inicio e pechado do ordenador. 

➢ Uso do teclado. 

➢ Uso do encerado dixital interactivo para procuras, visionado de documentos, realización            

de trazos, rutinas... 

➢ Utilización da rede como medio de adquisición de coñecementos, hábitos e destrezas. 

➢ Uitlización do ordenador como medio de atención, estímulo da linguaxe escrita,            

facilitador da adquisición de vocabulario... 

➢ Utilización de actividades e programas multimedia como Ardora, Lim, Kahoot...           

segundo os nosos centros de interese. 

➢ Posibilidade de adquirir un robot por cada nivel. 

 

Partindo da idea de que a competencia dixital e o tratamento da infoirmación é              

transversal, tense que adquirir dende tódalas áreas, polo que as TIC usaránse dende as tres               

áreas de experiencia e o seu uso terá un enfoque comunicativo, xa que ofrece multitude de                

posibilidades de procura d ainformación, produción de textos, comunicación e exposición           

de ideas. 
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O Centro ten aprobado un plan de integración das TIC, no que se concretan unha serie de                 

obxectivos referidos ao nivel de competencia en habilidades informáticas. Así, as aulas            

contan cun ordenador con conexión a Internet con proxector e PDI. 

 

 

13.EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

A educación non basease unicamente nos contidos das áreas curriculares, senón que temos             

que ensinarlles a ser persoas, inculcándolles unha serie de valores. Educar en valores             

significa dar oportunidades os nosos alumnos e alumnas para que poidan elaborar de             

forma racional e autónoma uns principios que lle permitan enfrontarse de forma crítica e              

eficaz á realidade, e tamén para que adquiran calidades da súa personalidade que se              

consideren desexables. Ademais, será importante tamén que desenrolen as costumes e           

comportamentos baseados no respecto, a solidariedade, a xustiza e a cooperación entre            

outros. 

A educación en valores ten como obxectivo último a formación integral dos nenos e nenas,               

dotados dunha capacidade reflexiva que lles permita ter valores positivos para si mesmos e              

para a sociedade na que se desenvolverán durante toda á súa vida, como a              

responsabilidade, o esforzo persoal, o compañeirismo, a autoestima, a solidariedade ou a            

tolerancia. 

Ó traballar os valores non é responsabilidade so da escola, senón tamén doconxunto da              

sociedade e das familias. 

 

OBXECTIVOS 

Conciencia emocional. 

● Adquirir vocabulario emocional. 

● Tomar conciencia das propias emocións. 

● Identificar e comprender as emocións das demais persoas. 

● Interpretar axeitadamente a linguaxe non verbal das emocións. 

● Indagar os recursos persoais dispoñibles para a xestión emocional. 

Autoestima. 

● Desenvolver unha imaxe axustada e positiva de nós mesmos. 

● Coñecer as propias fortalezas e debilidades. 

● Valorar positivamente as propias capacidades. 

● Valorar a propia singularidade. 
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● Favorecer a adquisición de sentimentos de competencia e confianza. 

Regulación emocional. 

● Desenvolver a capacidade de autocontrol. 

● Adquirir estratexias para a regulación emocional. 

● Aprender técnicas de relaxación e respiración. 

● Desenvolver a tolerancia a frustración, o control da impulsividade e a 

● capacidade de diferir recompensas. 

Empatía 

● Recoñecer as emocións doutras persoas en diversas situación. 

● Desenvolver a capacidade de comprender ás demais persoas. 

● Indagar sobre os gustos e intereses das persoas máis próximas. 

● Fomentar o interese polo benestar das demais persoas e o establecemento 

de relacións respectuosas. 

Habilidades socioeconómicas 

● Desenvolver habilidades de interacción social positivas. 

● Adquirir habilidades para comunicarse de manera asertiva. 

● Interiorizar a importancia da cooperación. 

● Fomentar as relación respectuosas. 

● Valorar positivamente as responsabilidades asumidas. 

 

Resolución de conflitos. 

● Recoñecer a existencia do conflito como parte natural da vida. 

● Aprender estratexias para resolver conflitos de forma pacífica e 

● construtiva. 

● Mellorar a capacidade de comunicación nas situación de conflito. 

● Favorecer a obtención de solucións alternativas e creativas aos 

● problemas. 

● Desenvolver habilidades para a xestión emocional do conflito. 

 

CONTIDOS 

-A tristura 

-A alegría. 

-O medo. 

-A frustración. 

-A tolerancia. 
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-A empatía. 

-A responsabilidade 

-O respecto. 

-A orde 

-A igualdade. 

-O esforzo. 

-Amizade. 

-Autoestima. 

 

ACTIVIDADES 

Para traballar ben a educación en valores damos gran importancia as actividades grupais. 

★ Diálogos en asemblea, de tal maneira que cada neno ou neno expoña            

libremente a súa opinión sobre un tema, partindo dun conto ou de            

información aportada polo mestre ou mestra. Se coidará de que se respecten            

as quendas de palabras entre compañeiros e compañeiras. 

★ Realización de actividades plásticas en subgrupos colaborativos.       

Este tipo de traballo axudan o neno e a nena a apreciar a importancia do               

traballo cooperativo para lograr un fin común. 

★ Narración de contos, dramatizacións e xogos colectivos, que        

desenvolvan os valores que pretendemos traballar dunha formactiva e         

participativa. 

 

Este curso, ademáis, debido á situación sanitaria provocada pola COVID-19, prestaremos           

unha especial atención e fincapé con tódolos aspectos relacionados co coidado da saúde.             

Traballarase de forma transversal ao longo de todo o curso, e manifestado especialmente             

en certas rutinas e momentos da xornada escolar: 

- Merenda: remarcaremos a imposibilidade de compartir alimentos, así como         

que tódolos residuos deben ser depositados nas papeleras con tapa. 

- Hixiene: o lavado de mans cobra unha especial importancia este curso. É por             

iso que reforzaremos os pasos para un correcto lavado, sendo obligatorio           

facelo un mínimo de cinco veces durante a xornada; especialmente ao entrar e             

saír do baño, antes e despois de ir ao patio; antes e despois da merenda. 

O aseo será usado de xeito ordenado, co fin de non formar aglomeracións,             

evitando mediante unha separación física o contacto coa clase contigua.  
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14 .ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Seguindo a Piaget nos atopamos con nenos e nenas de educación infantil que se atopan               

nun período sensoriomotriz e preoperacional. 

Sendo características desta etapa o egocentrismo, o sincretismo… polo que as nosas            

accións de contribución o Plan de Convivencia serán unha serie de normas: 

- Evitar carreiras e empuxóns nas escaleiras, no patio e nos corredores, o 

entrar e saír da aula. 

- Saudar ó entrar e o saír da aula. 

- Traer ó Centro so os obxectos solicitados polos profesores e profesoras. 

- Compartir os materiais e os xoguetes. 

- Facer bo uso e coidado do mobiliario e materiais común da aula, do patio              

doutras dependencias. 

- Respectar o traballo dos compañeiros e compañeiras nas tarefas 

colectivas e individuais. 

- Respectar a quenda de palabra e escoitar ós demais. 

- Nos xogos espontáneos non excluír a ningún compañeiro ou compañeira. 

- Non discriminar a ningún membro da comunidade escolar por razón de           

nacemento, raza, sexo ou calquera outra circunstancia persoal ou social. 

- Evitar os xogos violentos e competitivos. 

- Recoller e ordenar os materiais e xoguetes utilizados. 

- Pedir as cousas “por favor” e dar “as grazas”. 

- Pedir permiso para ir o baño cando o necesite. 

- Cando o profesor ou profesora nos saque da clase para levar a cabo 

algunha actividade, irei con orde e silencio para non molestar ós demais 

grupos que están no colexio. 

- Respectar a todo o persoal do Centro. 

 

Calquera outra norma que poida xurdir das diferentes aportacións dos órganos de            

participación do Centro. 

A comunicación coas familias será a través da axenda e da aplicación Abalar. En canto ás                

titotrías, e debido a situación provocada pola COVID.19, serán preferiblemente non           

presenciais, ben por videochamada a través da apliación Cisco Webex, ou por chamada             

telefónica. 
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Para resolver todos os conflitos que xurdan ó longo do curso, se solucionarán dentro da               

aula, a través da asemblea, pequeno grupo e de maneira individual. 

De maneira excepcional se activarán os protocolos que se recollen no Plan de             

Convivencia do Centro. 

 

 

 

 

15. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 
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MªDolores Corral Rodríguez 
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1. Introducción. 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no seu artigo 6, define o 

currículo como o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, 

métodos pedagóxicos e criterios de avaliación. No decreto 330//2009 do 4 de 

xuño establécense para o ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia os 

principios xerais, fins e obxectivos referidos ao conxunto da educación infantil. 

O currículo desta etapa oriéntase a lograr un desenvolvemento integral e 

harmónico da persoa nos distintos planos -físico, motor, emocional, afectivo, 

social e cognitivo- e a procurar as aprendizaxes que contribúen e fan posible o 

devandito desenvolvemento 

A avaliación terá como fin a identificación das aprendizaxes consolidadas polo 

alumnado, así como a valoración do desenvolvemento alcanzado. Ten, polo 

tanto, un carácter netamente formativo. 

 

 
2. Contexto. 

 

 

Centro: CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino 

Distribución do alumnado 
 

Curso Nº de alumnos/as 

5º (4 anos) A: 23     B:23      C:  22      

6º (5 anos) A: 25    B:  24   C:    25 

3. Metodoloxía. 

Unha das bases da educación infantil son as rutinas, dado que o alumnado pode 

aprender qué poden esperar da súa clase e qué se espera deles. As leccións 

presentan unha estrutura similar, que se vai completando con distintas versións 

dos mesmos tipos de xogos e actividades. 

A capacidade de atención e concentración dos nenos en Educación Infantil é 

bastante limitada, o cal se ten moi en conta á hora de elaborar as actividades 

propostas nesta materia. Convén non dedicar demasiado tempo a cada 

Educación Infantil - Inglés 



actividade, por iso se plantexa que as actividades sexan curtas, normalmente 

de non máis de dez minutos cada unha. 

Ao comezo da aprendizaxe, moitos nenos atópanse no denominado período de 

silencio, fase na que rexeitan falar en inglés; sen embargo, escoitan todo e usan 

o que escoitan para ir adquirindo a nova lingua. Por isto, considérase 

fundamental as respostas físicas mediante as cales os rapaces poden 

demostrar a comprensión da lingua, o cal é fundamental antes do proceso de 

produción. Tamén se procurará desenvolver actividades nas que se relacione o 

movemento coa linguaxe, de xeito que a comprensión se vexa favorecida. 

 

 
5. Programación das unidades. 

O contido do curso agrúpase en “topics”, temas próximos ao alumnado, aos seus 

intereses e á súa experiencia. Sen embargo, non se pretende traballalos de 

forma independente nin na orde aquí exposta, senón que se entrelazarán ao 

longo do curso dependendo dos intereses que amosen os rapaces en cada 

momento. 

a) Topics 
 

 
 
 

 

TOPIC CONTIDOS 

Vocabulario 
clave 

Vocabulario 
reciclado 

Linguaxe pasiva 

Welcome to 

school 

 Hello, good 

morning. 

Stairs, classroom. 

Let’s go. Stop. Wait. 

Let’s make a line. 

Hands in the banister. 

Slowly. 

Feelings .Surprised, angry. Happy, 
Sad, Tired 

How are you today? 

Numbers Six, seven, eight One, two, three, 

four, five. 

Count. 

How many…? 
Let’s count! 

School Table, chair, 
rubber. 

Teacher, pencil, 
crayon. 

Hello, goodbye. 
School, classroom. 
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Colours Purple, 

brown, 

orange. 

Red, blue, green, 

yellow, Pink. 
What colour is this? 

How many colours…? 

Colour. 

Body Hair, arms, legs, 

tummy. 

Eyes, nose, 

mouth, ears, 

head. 
Boy, girl. 

Touch your… 

What’s this? 

Toys Car, scooter Doll, teddy. What’s your favourite 

toy? 

Family Grandma, 
grandpa 

Mummy, daddy, 
baby. 

What’s your (…)’s 
name? 

Animals Pig, cow, horse. Dog, cat, rabbit. Pet. 

Have you got a pet? 
What’s your favourite 

animal? 

How many legs? 

What colour is…? 

Clothes Coat, trousers, 

t-shirt, jumper. 

Hat, boots, 

shorts. 

What colour is…? 

Put on. Take off. 
She’s wearing… 

Food Sandwiches, 

salad, juice. 

Apple, orange, 

pear, lemon. 

Fruit. 

Do you like…? 
What colour is…? 
What is she eating? 

Weather Foggy, 

windy, 

snowy. 

Sunny, cloudy, 
rainy. 

How is the weather? 

Dress the doll up. 

Shapes Rhombus, circle. Triangle, 
Rectangle, 
square. 

Count. 
Make a figure. 

Adjectives Fat, thin. 
Long, short. 

Good-bad 

Big-small 

Is this big or small? 

Halloween Witch, ghost, 

zombie 

Spider, bat, cat Boo. 

Trick or treat, smell my 

feet. 

Scary. 
Candy. 

Christmas Present, snow, 

bell. 

Christmas tree, 

Santa. 

Merry Christmas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. 6º CURSO (5 ANOS) 

CONTIDOS 



 TOPIC Vocabulario 

clave 

Vocabulario 

reciclado 

Linguaxe pasiva 

Welcome to 

school 

 Hello, good 

morning. 

Stairs, classroom. 

Let’s go. Stop. Wait. 

Let’s make a line. 

Hands in the banister. 

Slowly. 

Numbers Nine, ten, eleven, 
twelve. 

One, two, three, 

four, five, six, 
Seven, eight 

Count. 

How many…? 
Let’s count! 

School Book, felt-tip. Teacher, pencil, 

crayon, table, 

chair, rubber. 

Hello, goodbye. 

School, classroom. 

Colours Black, white, 

grey. 

Red, blue, green, 

yellow, pink, 
brown, orange. 

What colour is this? 

How many colours…? 
Colour. 

Body Face , 

hands, feet. 

Eyes, nose, 

mouth, ears. 

Head, arms, legs, 

tummy. 
Boy, girl. 

Touch your… 

What’s this? 

Toys Ball, balloon. Doll, teddy. 

Car, scooter 

What’s your favourite 

toy? 

Family Brother, sister. Mummy, daddy, 

baby. 

Grandma, 
grandpa. 

What’s your (…)’s 

name? 

Animals Fish, bird, snake Dog, cat, rabbit. 
Pig, cow, horse. 

Pet. 

Have you got a pet? 

What’s your favourite 

animal? 

How many legs? 

What colour is…? 

Clothes Socks, shoes, 

skirt, dress. 

Hat, boots, 

shorts. 

Coat, trousers, 
t-shirt, jumper. 

What colour is…? 

Put on. Take off. 

She’s wearing… 

Food Chocolate, cake, 

cookies. 

Apple, orange, 

pear, lemon. 

Sandwiches, 
salad, juice. 

Fruit. 

Do you like…? 
What colour is…? 
What is she eating? 

Weather Cold, warm, hot. Sunny, cloudy. 
Rainy, windy, 

snowy. 

How is the weather? 
Dress the doll up. 



Shapes Star. Triangle, 

rectangle. 

Square, circle. 

Count. 

Make a figure. 

Adjectives Hot – cold. Good-bad 

Big-small 

Happy-sad 

Up-down 
Hungry, thirsty 

Is this big or small? 

 Clean – dirty  

Halloween Pumpkin, candy Spider, bat, cat 

Witch, ghost, 

zombie 

Boo. 

Trick or treat, smell my 

feet. 

Scary. 
Candy. 

Christmas Light, star Christmas tree, 

Santa. 

Present, snow, 
bell. 

Merry Christmas. 

 
 

b) Obxectivos 
 

Ao longo do curso, buscarase acadar os seguintes obxectivos: 
 

● Sentirse contentos por estar no colexio e en clase de inglés. 

● Identificar e responder ao vocabulario novo. 

● Escoitar unha canción e cantala. 

● Escoitar un conto e responder a el. 

● Intelixencia emocional: entender a importancia de portarse ben en clase. 

● Intelixencia emocional: entender a importancia de xogar con outros. 

● Intelixencia emocional: entender a importancia de ordenar as cousas. 

● Intelixencia emocional: entender a importancia de compartir. 

● Intelixencia emocional: recoñecer as emocións básicas traballadas na aula. 

● Intelixencia emocional: recoñecer como comer ben. 

 
 

c) Contidos 
 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 
Bloque 1. Linguaxe verbal  

 

▪ ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR: 
- Cantar as cancións da unidade. 

- Participar dos xogos da unidade. 

- Escoitar os contos relacionados coa unidade. 
 

▪ APROXIMACIÓN Á LINGUA ESCRITA: 
- Sinalar e colorear. 

- Trazar e colorear a cera. 



- Trazar as liñas e colorear. 

- Relacionar e unir imaxes. 

- Contar e colorear. 
 

▪ ACHEGAMENTO Á LITERATURA: 
- Escoitar e comprender contos. 

- Recitar cancións e chants. 

- Participar en xogos de vocabulario. 

- Facer un uso respectuoso da biblioteca de clase e a do colexio. 
 

- Uso de páxinas de internet, blogues e demáis recursos online ou offline 

relacionados coa unidade. 

 
Bloque 3. Linguaxe artística  

- Cantar cancións e chants 

- Sinalar e colorear. 

- Trazar e colorear a lápis, cera e rotulador. 

 
 

Bloque 4. Linguaxe corporal  

- Todas as actividades da unidade, tales como cancións, chants, xogos, 
etc. utilizan a linguaxe corporal como forma de comunicación. 

 
 

d) Competencias básicas. 
 

Competencia Básica CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

C1 Competencia en 
Comunicación Lingüística. 

Mostrar interese por aprender inglés. 
Gozar cantando cancións en inglés 

C2 Competencia matemática. Mostrar interese por aprender os números e 
as figuras en inglés. 

C3 Competencia no coñecemento 
e a interacción co mundo 
físico. 

Mostrar interese por aprender e ser capaz de 
dicir os nomes dos obxectos do seu interese, e 
da súa contorna máis próxima, en inglés. 

C4 Tratamento da información e 

competencia dixital 

Gozar utilizando as novas tecnoloxías para 

repasar e ampliar o que aprenderon na 

unidade. 

C5 Competencia social e cidadá. Mostrar desexos de comportarse 
correctamente. 

C6 Competencia artística e 
cultural. 

Gozar cantando cancións e realizando 
traballos artísticos. 

C7 Competencia para aprender a 

aprender. 

Mostrar interese en seguir instrucións sinxelas 

e aprender a aprender en inglés. 

Bloque 2. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a 

comunicación 



C8 Autonomía e iniciativa persoal. Mostrar unha actitude positiva fronte á propia 

capacidade de participar en actividades de 

clase. 

e) Atención á diversidade. 
 

Elaboraranse actividades de reforzo e ampliación segundo estas necesidades 

sexan detectadas. 

 

f) Valores e actitudes. 

□ Educación na clase de inglés. 

□ Esforzo coas palabras novas. 

□ Compañerismo en clase. 

□ Participación en cancións e chants. 

 
g) Avaliación. 

 

A avaliación realizarase, principalmente, mediante a observación directa e 

diaria do alumnado. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Os nenos deberían: 

⇨ empezar a recoñecer palabras traballadas. 

⇨        escoitar atentamente o conto e responder de xeito non verbal cando se   

lles pida. 

⇨ usar as accións apropiadas para acompañar unha canción. 

⇨ comezar a seguir instrucións debidamente. 

⇨ participar en xogos. 

⇨ respectar as normas de clase. 

⇨ ser capaces de usar un lapis / unha cera. 



PROGRAMACIÓN 5º EDUCACIÓN INFANTIL 

 

UNIDADE 1 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Valorar a importancia de coidar a natureza. 

  2.  Descubrir o respecto no coidado da natureza e no uso que facemos dela que Deus 

pide colaboración. 

  3.  Conocer o relato bíblico «Deus coida das flores». 

  4.  Expresar agradecemento a Deus por deixarnos que coidemos os animais e as 

plantas. 

  5.  Desenvolver o hábito de tirar os papeis á papeleira. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Explica a importancia de coidar a natureza. 

  2.  Identifica elementos creados por Deus que debemos coidar. 

  3.  Escoita con atención o relato bíblico «Deus coida das flores» e a súa ensinanza. 

  4.  Relaciona distintos personaxes co ser vivo que coida cada un. 

  5.  Adquire o propósito de tirar os papeis á papeleira para coidar a natureza. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  Importancia de coidar a natureza. 

-  Escoita atenta do conto da unidade. 

-  Coloreado de elementos da natureza. 

 

-  Deus pide colaboración e respecto no coidado da natureza e o uso que facemos 

dela. 

-  Recoñecemento de ferramentas para o coidado da natureza. 

-  Toma de conciencia da importancia de colaborar no coidado da natureza. 

 

-  O relato bíblico «Deus coida das flores». 

-  Escoita atenta do relato bíblico e da ensinanza. 

-  Valoración da obra de Deus, respectándoa e colaborando no seu coidado. 

 

-  Oración de agradecemento a Deus por deixarme coidar os animais e as plantas. 

-  Observación e explicación da ilustración. 

-  Expresión dunha oración de agradecemento a Deus coa axuda da expresión 

corporal. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de desenvolver o hábito de tirar os papeis á papeleira. 

-  Diálogo sobre a importancia de colaborar no coidado da natureza. 

 

 



COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresar oralmente sentimentos e emocións. 

 Memorizar e recitar poesías, refráns e cancións. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Respectar as normas sociais establecidas con relación ao coidado da natureza. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Crear as súas propias producións artísticas como medio de expresión. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser quen de continuala. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Resolver o traballo proposto colaborando nun traballo en equipo. 

 Expresar e controlar as propias emocións e sentimentos. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de respecto cara á natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 2 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Valorar os bos consellos que dan as persoas que nos queren. 

  2.  Descubrir a Deus como o noso Pai que nos coida e nos invita a axudar os demais. 

  3.  Coñecer o relato bíblico «A ovella perdida». 

  4.  Expresar agradecemento a Deus por axudarnos e ensinarnos a coidar os demais. 

  5.  Desenvolver o hábito de axudar a poñer a mesa. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Dialoga sobre o conto da unidade. 

  2.  Recita o contido principal explicándoo mediante un exemplo. 

  3.  Escoita con atención o relato bíblico «A ovella perdida» e a súa ensinanza. 

  4.  Identifica os xestos de axuda que aparecen en cada escena. 

  5.  Adquire o propósito de axudar a poñer a mesa para colaborar nas tarefas de casa. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  Os bos consellos que dan as persoas que nos queren. 

-  Descrición da escena da ilustración e comprensión do contido respecto ao conto da 

unidade. 

-  Valoración dos bos consellos. 

 

-  Deus é o noso Pai, cóidanos e invítanos a servir os demais. 

-  Pegado de adhesivo da figura de Deus Pai. 

-  Sentimento de felicidade ao descubrir que Deus é o noso Pai. 

 

-  O relato bíblico «A ovella perdida». 

-  Interese por descubrir un relato bíblico e a súa ensinanza. 

-  Actividade de comprensión do relato: pegar la na ovella e colorear o prado. 

 

-  Oración de agradecemento a Deus por axudarnos e ensinarnos a coidar os 

demais. 

-  Identificación das viñetas nas que os personaxes se axudan e se coidan. 

-  Expresión dunha oración de agradecemento a Deus coa axuda da expresión 

corporal. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de desenvolver o hábito de axudar a poñer a mesa. 

-  Identificación dos obxectos que hai que poñer na mesa. 

 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 



 Expresar emocións, vivencias e opinións. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Respetar as normas sociais establecidas para mellorar a convivencia. 

 Crear un sistema de valores propios basados no coidado aos demais. 

 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Interpretar e valorar esteticamente unha obra de arte. 

 Expresarse mediante elementos plásticos a través da iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Dispoñer de habilidades para iniciarse na apredizaxe e ser quen de continuala. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Adaptar a súa acción e comportamento para previr riscos. 

 Descubrir, na súa relación cos demais, as necesidades dos outros, e ser capaz de 

prestarlles atención e axuda. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE 3 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Recoñecer a festa do Nadal. 

  2.  Descubrir que en Nadal os cristiáns celebran o nacemento de Xesús. 

  3.  Coñecer o relato bíblico «Os pastores e o Neno». 

  4.  Expresar agradecemento ao Neno Xesús pola festa do Nadal. 

  5.  Desenvolver o hábito de cantar panxoliñas en Nadal. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Describe a festa do Nadal. 

  2.  Escoita con interese a frase que resume o contido que se traballa na unidade. 

  3.  Identifica os personaxes do relato bíblico. 

  4.  Expresa alegría polo nacemento do Neno Xesús. 

  5.  Adquire o propósito de cantar panxoliñas para celebrar o Nadal. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  A festa de Nadal. 

-  Diálogo sobre a festa de Nadal. 

-  Valoración do esforzo ao colorear correctamente os debuxos. 

 

-  En Nadal os cristiáns celebran o nacemento de Xesús. 

-  Identificación de obxectos do Nadal. 

-  Valoración da importancia do nacemento de Xesús para os cristiáns. 

 

-  O relato bíblico «Os pastores e o Neno». 

-  Curiosidade por descubrir a ensinanza do relato bíblico. 

-  Distinción dos camiños que levan aos pastores ao Neno Xesús e identificación dos 

regalos que levan. 

 

-  Oración de agradecemento ao Neno Xesús pola festa de Nadal. 

-  Actitude de alegría polo nacemento do Neno Xesús. 

-  Expresión dunha oración de agradecemento ao Neno Xesús con axuda da expresión 

corporal. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de desenvolver o hábito de cantar panxoliñas para celebrar o Nadal. 

-  Identificación de instrumentos musicais típicos do Nadal. 

 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Establecer relacións de comunicación para expresar as súas vivencias e opinións. 



 Memorizar e recitar poesías, refráns e cancións. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Coñecer e valorar a importancia para os cristiáns do Nacemento de Xesús. 

 Aprender a comunicarse cos demais e comprender o que estes transmiten. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Coñecer trazos propios en relación coa celebración do Nadal. 

 Desfrutar e participar nas festas e celebracións do Nadal. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Perseverar e esforzarse aceptando erros e aprendendo deles. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Demostrar cariño e afecto na súa relación cos demais. 

 Recoñecer e valorar o afecto que recibe das persoas. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Coñecer a interacción das persoas na natureza na festa cristiá do Nadal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 4 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Valorar a importancia de formar parte dunha familia. 

  2.  Identificar a Igrexa como a gran familia dos fillos de Deus. 

  3.  Coñecer o relato bíblico «Xesús e os apóstolos». 

  4.  Expresar agradecemento a Deus por ser fillos seus. 

  5.  Querer a familia. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Describe xestos e comportamentos de amor e cariño que se dan nunha verdadeira 

familia. 

  2.  Identifica a igrexa como lugar de reunión da gran familia cristiá. 

  3.  Escoita con atención o relato bíblico da unidade e a súa ensinanza. 

  4.  Expresa con alegría unha oración de agradecemento a Deus por ser fillos seus. 

  5.  Adquire o propósito de querer a familia e demostralo. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  Importancia de formar parte dunha familia. 

-  Diálogo sobre o conto da unidade. 

-  Valoración dos xestos de amor na familia e cos amigos. 

 

-  A Igrexa como a gran familia dos fillos de Deus. 

-  Identificación da imaxe dunha igrexa como lugar de reunión da gran familia cristiá. 

-  Interese por coñecer e formar parte da gran familia de Deus. 

 

-  O relato bíblico «Xesús e os apóstolos». 

-  Escoita atenta do relato bíblico e a súa ensinanza. 

-  Recoñecemento dos apóstolos aos que chama Xesús. 

 

 

-  Oración de agradecemento a Deus por ser fillos seus e formar parte da gran 

familia. 

-  Identificación dunha familia que se dispón a entrar nunha igrexa. 

-  Alegría por expresar unha oración de agradecemento a Deus con axuda da 

expresión corporal. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de desenvolver o hábito de querer a familia. 

-  Actitude positiva polo amor que se recibe da familia. 

 

 

 

 



COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Utilizar a linguaxe verbal como instrumento de regulación da conduta: 

identificación e control de emocións. 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Practicar valores democráticos. 

 Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 Manter unha actitude respectuosa cara ás expresións artísticas. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de percepción 

visual. 

 Favorecer o gusto por aprender. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Identificar, expresar e controlar os seus propios sentimentos e emocións para 

adecualos ao contexto e á situación. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Realizar observacións para comprender a realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 5 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Recoñecer o coidado que nos dan as persoas que nos queren. 

  2.  Descubrir que Xesús coida as persoas e se preocupa delas. 

  3.  Coñecer o relato bíblico «Xesús cura a filla de Xairo».  

  4.  Expresar agradecemento a Xesús polas persoas que nos coidan e nos aman. 

  5.  Desenvolver o hábito de visitar os amigos cando están enfermos. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Escoita con interese un conto sobre as mostras de amor das persoas que nos queren. 

  2.  Dialoga sobre o contido da unidade: o amor e o coidado cara a outras persoas. 

  3.  Identifica o xesto que realiza Xesús para curar a nena. 

  4.  Diferencia escenas que mostran amor. 

  5.  Comprométese a visitar os amigos cando están enfermos. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  O coidado que nos dan os nosos seres queridos. 

-  Diálogo sobre o amor que recibimos das persoas que nos queren. 

-  Valoración dos xestos de amor e coidado cara aos demais. 

 

-  Xesús coida as persoas e preocúpase delas. 

-  Explicación do contido a través de imaxes cotiás. 

-  Interese por descubrir como coida Xesús as persoas e se preocupa delas. 

 

-  O relato bíblico «Xesús cura a filla de Xairo». 

-  Escoita atenta do relato bíblico e reflexión sobre a súa ensinanza. 

-  Realización de distintas actividades (coloreado, pegado de papel...) para 

comprender o contido do relato. 

 

-  Oración de agradecemento a Xesús polas persoas que nos coidan e nos aman. 

-  Expresión corporal dunha oración de agradecemento a Xesús, baseándose en 

imaxes que reflicten xestos de axuda e amor. 

-  Satisfacción ao recitar oracións. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de visitar os amigos cando están enfermos. 

-  Alegría ao conseguir o propósito adquirido. 

 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresar e comunicar feitos e vivencias. 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 



 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Dialogar para mellorar a comprensión da realidade e como forma de resolver 

conflitos. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Demostrar suficiente destreza motriz na manipulación dos instrumentos para a 

creación plástica. 

 Manter unha actitude respectuosa cara ás expresións artísticas. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a capacidade de atención. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Valorar xestos de afecto, cariño e axuda das persoas que o rodean e ser capaz de 

actuar en consecuencia. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Identificar situacións de interacción positiva co medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 6 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Descubrir o verdadeiro amor no xesto de arriscarse polos demais. 

  2.  Tomar conciencia de que Xesús morre por amor e para salvarnos. 

  3.  Conocer o relato bíblico «A morte de Xesús». 

  4.  Expresar agradecemento a Xesús polo grande amor cara ás persoas. 

  5.  Amar os demais, como o fixo Xesús. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Dialoga sobre a ensinanza do conto da unidade: xestos de verdadeiro amor. 

  2.  Expresa o contido principal da unidade: o amor de Xesús polos demais. 

  3.  Comprende que Xesús morreu por salvar as persoas. 

  4.  Expresa unha oración de agradecemento a Xesús polo grande amor, con axuda da 

expresión corporal. 

  5.  Adquire o propósito de amar os demais, como o fixo Xesús. 

 

CONTIDOS 

 

-  O verdadeiro amor: dar a vida polos demais. 

-  Curiosidade por descubrir a ensinanza do conto da unidade. 

-  Identificación dos personaxes do conto, reflexionando sobre a actitude de cada un. 

 

-  Xesús morre por amor e para salvarnos. 

-  Recitado do contido da unidade. 

-  Toma de conciencia do grande amor que sente Xesús cara ás persoas. 

 

-  O relato bíblico «A morte de Xesús». 

-  Interese por escoitar o relato bíblico da unidade e a súa ensinanza. 

-  Coloreado da cruz que leva Xesús, como símbolo do xesto de amor. 

 

-  Oración de agradecemento a Xesús por dar a vida por amor ás persoas. 

-  Reflexión para poder completar unha oración de agradecemento a Xesús. 

-  Expresión de agradecemento a Xesús polo grande amor, coa axuda da expresión 

corporal. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de amar os demais, como o fixo Xesús. 

-  Diálogo sobre situacións nas que se poida cumprir o propósito adquirido. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Comprender a información visual do contorno. 



 Utilizar a linguaxe verbal como instrumento de regulación da conduta (actitudes 

e comportamento). 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Ser consciente do valor da Semana Santa para os cristiáns, mostrando unha 

actitude de respecto cara á mesma. 

 Comprender a realidade social a partir da súa análise. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Interpretar e valorar esteticamente unha obra artística. 

 Crear as súas propias producións artísticas. 

 Coñecer as obras artísticas e manifestacións máis destacadas do patrimonio 

cultural cristián. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser quen de continuala. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Desenvolver actitudes que favorezan o traballo en equipo. 

 Ser capaz de buscar solución en relación con algún problema. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

Realizar observacións para comprender mellor a realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE 7 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Valorar a importancia de rezar a Deus. 

  2.  Descubrir que as persoas rezan a Deus para pedirlle axuda e darlle as grazas. 

  3.  Coñecer o relato bíblico «Daniel rézalle a Deus». 

  4.  Expresar agradecemento a Deus por poder pedirlle axuda e darlle as grazas. 

  5.  Desenvolver o hábito de rezar antes de comer e durmir. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Dialoga sobre a importancia de rezar a Deus. 

  2.  Identifica diferentes tipos de oracións. 

  3.  Imita o xesto que realiza Daniel cando fala con Deus. 

  4.  Escenifica distintos xestos para dirixirse a Deus. 

  5.  Adquire o propósito de rezar antes de comer e durmir. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  A importancia de rezar a Deus.  

-  Expresión da ensinanza do conto. 

-  Valoración da importancia de poder pedir axuda e saber dar as grazas. 

 

-  As persoas rézanlle a Deus para pedirlle axuda e mostrar agradecemento. 

-  Realización de distintas actividades (coloreado, pegado de papel...) para explicar 

unha escena relacionada co contido da unidade. 

-  Interese por coñecer diferentes formas de dirixirnos a Deus. 

 

-  O relato bíblico «Daniel rézalle a Deus». 

-  Curiosidade por escoitar un relato bíblico e a súa ensinanza. 

-  Identificación do lugar onde reza Daniel a Deus a través de actividades de repaso e 

coloreado. 

 

-  Oración de agradecemento a Deus por poder pedirlle axuda e darlle as grazas. 

-  Realización dun xesto para rezar a Deus. 

-  Expresión de grazas a Deus a través dunha oración coa axuda da expresión 

corporal. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de desenvolver o hábito de rezar antes de comer e durmir. 

-  Observación e análise de imaxes nas que aparecen nenos rezando. 

 

 

 

 



COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Utilizar adecuadamente as normas que rexen o intercambio lingüístico para 

colaborar nun traballo en equipo. 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 Expresarse a través da linguaxe corporal. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Comunicarse en distintos contextos. 

 Crear un sistema de valores propios basados no respecto. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Demostrar suficiente destreza motriz na manipulación dos instrumentos para a 

creación plástica. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Perseverar e esforzarse aceptando os erros e aprendendo deles. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Realizar traballos poñendo de manifesto actitudes de esforzo e coidado para 

conseguir traballos de calidade. 

 Participar e colaborar no traballo en equipo. 

 Demostrar actitudes de esforzo para conseguir os obxectivos propostos. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 8 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Tomar conciencia da importancia dos xestos de amor. 

  2.  Recoñecer xestos cristiáns de compartir e de amor os demais. 

  3.  Descubrir o relato bíblico «Os pans e os peixes». 

  4.  Expresar a Deus peticións para compartir e axudar aos demais. 

  5.  Desenvolver o hábito de axudar á familia. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Sinala os xestos de amor que aparecen no conto. 

  2.  Identifica escenas onde se mostran xestos de amor cristián. 

  3.  Escoita con atención o relato bíblico «Os pans e os peixes» e a súa ensinanza. 

  4.  Explica diferentes xestos de manifestación de amor cristián. 

  5.  Adquire o propósito de axudar á familia. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  A importancia de realizar bos xestos. 

-  Escoita atenta do conto da unidade. 

-  Observación e comentario dos xestos de amor que aparecen na ilustración do conto. 

 

-  Xestos cristiáns de compartir e de amor aos demais. 

-  Descrición dos xestos de amor que mostran os personaxes da ilustración. 

-  Interiorización da importancia de realizar xestos de amor. 

 

-  O relato bíblico «Os pans e os peixes». 

-  Descrición e comprensión da escena do relato bíblico. 

-  Valoración do esforzo que leva consigo realizar con interese as actividades 

propostas (coloreado, picado…). 

 

-  Oración de petición a Deus para que nos axude a compartir e axudar aos demais. 

-  Identificación de obxectos que os personaxes comparten. 

-  Valoración dos xestos de amor cristián. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de desenvolver o hábito de axudar á familia. 

-  Diálogo sobre escenas que mostran xestos de axuda á familia. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresar oralmente os sentimentos e emocións que recoñece como propios. 

 Expresarse de forma clase e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 



 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Aprender a comunicarse cos demais e comprender o que estes transmiten. 

 Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Expresarse mediante elementos plásticos a través da iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade. 

 Cultivar a propia estética mediante a expresión artística e a expresión plástica. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de percepción 

visual e atención. 

 Favorecer o gusto por aprender. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Descubrir as propias necesidades e as dos demais. 

 Desenvolver actitudes que favorezan o agradecemento. 

 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 

 Realizar observacións para comprender mellor a realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 9 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Reconocer a importancia das cancións para expresar o noso amor á Virxe María. 

  2.  Descubrir a Virxe María como a súa nai de Xesús e nai nosa. 

  3.  Coñecer o relato bíblico «Presentación de Xesús no templo». 

  4.  Expresar agradecemento á Virxe María por ser a nosa nai. 

  5.  Desenvolver o hábito de cantar á Virxe María. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Explica diferentes formas de mostrar amor á Virxe María. 

  2.  Identifica a Virxe María como a súa nai de Xesús e a súa nai de todos os cristiáns. 

  3.  Escoita con atención o relato bíblico «Presentación de Xesús no templo» e a súa 

ensinanza. 

  4.  Expresa unha oración de agradecementos á Virxe María con axuda da expresión 

corporal. 

  5.  Adquire o propósito de cantar á Virxe María. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  A importancia das cancións para expresar o noso amor á Virxe María.  

-  Explicación da ensinanza do conto a través das actividades propostas (pegado de 

adhesivos…). 

-  Satisfacción por poder manifestar alegría á Virxe María. 

 

-  A Virxe María, nai de Xesús e nai nosa. 

-  Identificación da imaxe dun corazón como símbolo de amor; picado e pegado de 

corazóns como mostra de amor á Virxe María. 

-  Interese por descubrir a María como nai de Xesús e de todos os cristiáns. 

 

-  O relato bíblico «Presentación de Xesús no templo». 

-  Curiosidade por coñecer un relato bíblico e a súa ensinanza. 

-  Explicación do motivo polo que a Virxe María leva ao Neno Xesús ao templo. 

 

-  Oración de agradecemento á Virxe María por ser a nosa nai. 

-  Coloreado das escenas que representan xestos de amor á Virxe María. 

-  Alegría por expresar unha oración de agradecementos á Virxe María, mediante a 

expresión corporal. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de desenvolver o hábito de cantar á Virxe María. 

-  Identificación de xestos de amor á Virxe mediante o coloreado do camiño que 

conduce ata a súa imaxe. 

 

 



COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Representar a través de xogos e dramatizacións. 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Comprender a realidade a partir da súa análise. 

 Uso responsable do patrimonio cultural e natural. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Disfrutar e participar nas nosas festas populares. 

 Interpretar e valorar esteticamente unha obra artística. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de atención e 

percepción visual. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Identificar e controlar sentimentos e emocións para responder adecuadamente en 

cada contexto e situación. 

 Desenvolver valores persoais como a colaboración. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 
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