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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 realizarán alumnos e alumnas e profesores 

en función dunhas metas específicas, de maneira ordenada e sistemática. 

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

primeiro destes, a Lei 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE), parcialmente 

modificada pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa (LOMCE); seguidamente contamos co RD 1630/2006, do 29 de decembro, 

polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo da Educación Infantil e, 

como derradeiro referente legal contamos co Decreto 330/2009 do 4 de Xuño, polo que 

se establece o currículo da Educación Infantil da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Tendo en conta as anteriores disposicións legais, tamén deberemos ter en conta a 

proposta pedagóxica do centro, recollida 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 característica do 

contorno social e cultura da contorna 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, como 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 de640alumnos/as de primaría e 

infantil, aínda que o número oscila ao longo do curso, destes 640 nenos e nenas, 

193corresponden ós tres niveis de Educación infantil, divididos en nove aulas, tres por 

nivel e os restantes divídense en 19 grupos de educación primaria. 

O centro de referencia está situado no distrito do Ventorrillo, na cidade da Coruña. O 

nivel socioeconómico das familias 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 catalogo de Mestres está composto por 47 mestres/as, divididos en 32 mestres titores 

e 15 especialistas, e 3 coidadores (unha a tempo completo e dous compartidos con outro 

centro educativo), tamén contamos con departamento de orientación propio. 

3.- CONTRIBUCIÓN DESDE AS ÁREAS AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Dado o carácter global da etapa, 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. 

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

•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 destrezasnecesarias 

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 tanto 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 relacionarse, moverse 

eorientarse nos espazos cotiáns con autonomía e iniciativa persoal, así como para 

adquirir 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 conseguir o 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 irán desenvolvendo o seu esquema corporal. 

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 ao permitir aos alumnos 

coñecer o espazo físico no que se moven e a actividade humana que se desenrola neses 

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

poderán moverse e relacionarse con el. 

•Competencia social e cidadá 

Esta área contribúe na medida en 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, nas 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 moverse 

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 nocoidado 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 á 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, como a casa e a escola. De forma natural e a través do 

xogo, relaciónanse 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 axudan a 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 damanipulación, a 

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

destas estratexias de aprendizaxe. 

Iníciase ademais aos nenos e nenas 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. 

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 

A súa contribución baséase no uso da tecnoloxía como ferramenta para acceder á 

procura, selección e tratamento de información en procesos relacionados coa 

linguaxegráfica, 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 das mesmas. 

•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 

domedio físico e social e da relación que existe entre eles, e contribúese ao 

desenvolvemento inicial desta competencia. 



•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 no 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. 

4.- OBXECTIVOS E TEMPORALIZACIÓN 

Os obxectivos xerais de área supoñen un paso máis na concreción das intencións 

educativas plasmadas nos obxectivos xerais da etapa.Cómpre destacar que os 

obxectivos que non se puideron traballar no curso pasado polo confinamento, están 

incluídos nos obxectivos deste ano, porque en 6º de EI repasamos todo o impartido nos 

cursos anteriores. 

Os obxectivos son prescriptivos e tamén contemplan os cinco conxuntos de capacidades 

(físicas, motoras, emocionais, sociais, cognitivas). Están sinalados no anexo I do 

Decreto 330/09 e son os seguintes: 

1º TRIMESTRE 

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Participar activamente no subgrupo colaborativo. 

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

Mostrar interese por explorar as posibilidades motoras e expresivas do corpo. 

Mostrar actitudes de axuda e colaboración no subgrupo colaborativo. 

Adquirir hábitos de hixiene persoal e colectiva como medida de prevencióne promoción 

da saúdefronte ao COVID-19. 

Mostrar autonomía e iniciativa na realización de actividades cotiás para satisfacer 

necesidades básicas (hábitos de coidado persoal, hixiene, saúde e benestar). 

Recoñecer a importancia dunha alimentación saudable e equilibrada. 

Identificar e recoñecer o esqueleto, os órganos internos e os músculos, e as súas 

funcións. 

Identificar alimentos doce e salgados, froitos secos e carnosos. 

Identificar en sí mesmo e nas demais persoas diferentes estados de ánimo e emocións. 



COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Mostrar interese e coñecemento polos elementos da natureza: árbores, plantas e animais. 

Manifestar actitudes de coidado e respecto cara á natureza. 

Nomear e identificar a roupa de abrigo e utilízaa convenientemente, 

Manexar nocións básicas espaciais. 

Identificar as formas planas e tridimensionais. 

Situarse e orientarse no espazo e no tempo. 

Mostrar interese e coñecemento polas características do ámbito natural en outono. 

Identificar as coleccións de elementos. 

Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado. 

Recoñecer a grafía e trazo de diferentes números. 

Recoñecer trazos culturais propios: O Samaín, o magosto e as celebracións do Nadal, 

así como os costumes e comidas típicas dos mesmos. 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Mostrar interese no seu achegamento á lingua escrita. 

Utilizar a lingua oral para expresarse e comunicarse. 

Expresar emocións e sentimentos con xestos e expresións. 

Escoitar e comprender contos, poesías, rimas e adiviñanzas. 

Mostrar unha actitude de escoita atenta e respectuosa nas diferentes situacións 

comunicativas. 

Progresar na súa destreza de motricidade fina. 

Identificar as cores primarias e secundarias 

Mostrar interese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 

Coñecer obras de arte e artistas recoñecidos e valorar o arte como medio de 

comunicación visual. 

Participar de forma activa e gozar na interpretación das cancións. 

2º TRIMESTRE 



COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Respectar as normas da comunicación oral: falar sen berrar. 

Progresar na súa destreza para vestirse e espirse sen axuda. 

Ser consciente das súas propias competencias. Solicitar axuda cando o necesita. 

Comprender a relación causa-efecto, e asumir as consecuencias dos seus actos. 

Manifestar un crecente desenvolvemento das destrezas motoras para a coordinación de 

movementos e a realización de diferentes desprazamentos. 

Aceptar as regras dos xogos. 

Adquirir hábitos de hixiene persoal e colectiva como medida de prevencióne promoción 

da saúdefronte ao COVID-19. 

Mostrar autonomía e iniciativa na realización de actividades cotiás para satisfacer 

necesidades básicas (hábitos de coidado persoal, hixiene, saúde e benestar). 

Recoñecer a importancia dunha alimentación saudable e equilibrada. 

Coñecer distintas enfermidades, a súa orixe, así como as medidas de prevención das 

mesmas. 

COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Identificar algunhas formas tridimensionais: o cubo e a esfera. 

Manexar nocións básicas espaciais. 

Identificar os números, cantidade, grafía e trazo. Interpretar os cuantificadores. 

Comprender a serie numérica. 

Realizar axeitadamente operacións matemáticas: composición, descomposición de 

cantidades, sumas (expresión oral da suma). 

Coñecer festas, tradicións e costumes, valorándoos como manifestacións culturais. 

LINGUAXES:COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Gozar no achegamento á lingua escrita. 

Utilizar a linguaxe oralpara expresarse e comunicarse. 

Participar activamente e gozar no xogo simbólico, de expresión dramática e 

representación. 



Escoitar e comprender contos, poesías, rimas e adiviñanzas. 

Progresar na súa destreza de motricidade fina. 

Identificar as cores e as súas tonalidades. 

Mostrar interese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 

Coñecer obras de arte e artistas recoñecidos e valorar o arte como medio de 

comunicación visual. 

Identificar instrumentos de percusión, coñece as súas características e recoñece os sons 

que producen. 

Participar de forma activa e gozar na interpretación das cancións. 

3º TRIMESTRE 

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Colaborar e participar nos subgrupos colaborativos. 

Mostrar interese e esforzo na realización do traballo persoal. 

Progresar nas destrezas motoras. 

Esforzarse por conseguir unha boa realización dos seus traballos. 

Mostrar ritmo e coordinación nos seus movementos. 

Ser quen de controlar as súas emocións. 

Gozar descubrindo as posibilidades expresivas do corpo. 

Entender, aceptar e cumprir as normas básicas de comportamento. 

Adquirir hábitos de hixiene persoal e colectiva como medida de prevencióne promoción 

da saúdefronte ao COVID-19. 

Mostrar autonomía e iniciativa na realización de actividades cotiás para satisfacer 

necesidades básicas (hábitos de coidado persoal, hixiene, saúde e benestar). 

Recoñecer a importancia dunha alimentación saudable e equilibrada. 

Coñecer as profesións relacionadas coa saúde e valorar a súa importancia social. 

COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Mostrar interese e coñecemento polo medio natural, os seus elementos, cambios e 

transformacións coa chegada da primavera. 



Manifestar actitudes de coidado e respecto cara á natureza. 

Coñecer as profesións relacionadas coa saúde e valorar a súa importancia social. 

Identificar algunhas formas tridimensionais: o prisma. 

Manexar nocións básicas espaciais e temporais. 

Identificar e aplicar as medidas arbitrarias de lonxitude e capacidade. 

Identificar os números ordinais. 

Realizar axeitadamente operacións de suma. 

Manexar o concepto «un menos». 

Manexar a serie numérica de forma ascendente e descendente. 

LINGUAXES:COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Gozar no seu achegamento á lingua escrita: recoñecemento visual de palabras. 

Escoitar e comprender contos, poesías, rimas e adiviñas. 

Progresar na súa destreza de motricidade fina. 

Mostrar interese polos textos escritos presentes na aula e no contorno próximo. 

Mostrar interese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 

Coñecer obras de arte e artistas recoñecidos e valorar o arte como medio de 

comunicación visual. 

Interpretar e acompañar ritmos con silencios. 

Participar de forma activa e goza na interpretación das cancións. 

Mostrar suficiente fluidez verbal, manexo de vocabulario e construción correcta de 

frases. 

Identificar os sons forte-suave e interpreta ritmos. 

Avanzar na súa capacidade lectora. 

5.- SECUENCIA DE CONTIDOS 

Os contidos son un elemento prescriptivo do currículo, recóllense no Decreto 330/2009 

de 4 de xuño presentados en distintos bloques que forman parte das tres áreas. 

Contidos da área de Coñecemento de si mesmo e Autonomía persoal: 



Confianza nas propias posibilidades. 

Gusto pola actividade dinámica e polas vivencias corporais. 

Gusto polos sons harmoniosos: a natureza, a música,… 

Gusto polos alimentos sans e naturais. 

Identificación do corpo de forma global e segmentaria. 

Control corporal en diferentes planos: ramplas, escaleiras,… 

Control das habilidades motrices finas: dobrar, coser, abotoar,… 

Contribución ao coidado da contorna inmediata: clase, servizos, patio,… 

Hixiene persoal e colectiva como medida de prevención e promoción da saúde fronte ao 

COVID-19 

O corpo, as súas partes: cabeza, cara, pescozo, ombreiro, ventre,… 

O esquelete, os órganos internos e os músculos. 

As enfermidades, a súa orixe e medidas de prevención. 

Os profesionais da saúde e a súa importancia social. 

Os sentidos e a postura correcta. 

Alimentación e saúde. 

Características diferenciais dos individuos: sexo, cor da pel, altura,… 

Contidos da área de Coñecemento da contorna: 

Actitude de compañeirismo, xenerosidade e colaboración. 

Interese por unha vida mellor. 

Interese pola participación en actividades encamiñadas á resolución pacífica de 

conflitos. 

Interese polo coñecemento da linguaxe matemática. 

Aceptación das normas cívicas de convivencia e de respecto pola natureza. 

Coñecemento das festas da contorna e recoñecemento da súa importancia cultural. 

Identificación e utilización dos obxectos de uso cotiá en diferentes ámbitos. 



Achegamento ás funcións das persoas na sociedade evitando estereotipos sexistas. 

Descubrimento e identificación de signos de identidade na diversidade intercultural. 

Achegamento a artistas recoñecidos e ás súas obras. 

Identificación de formas planas e tridimensionais. 

As plantas e árbores que nos rodean. 

As relacións socio-afectivas: respecto, amor, coidado,… 

Contidos da área de Linguaxes: Comunicación e Representación: 

Gusto polo uso do corpo en distintas actividades. 

Achegamento á literatura infantil como fonte de gozo e diversión. 

Gusto pola comunicación escrita e pola lectura. 

Interese e respecto ante as creacións dos demais. 

Exteriorización de sensacións ou emocións por medio do corpo. 

Participación activa en conversas colectivas, empregando normas que rexen os 

intercambios lingüísticos. 

Emprego de diversos utensilios plásticos. 

Técnicas plásticas. 

Fórmulas de cortesía oral: saúdos, despedidas,… 

Actividades de dramatización. 

Son e silencio. 

Novas tecnoloxías como fonte de información e comunicación. 

6.- ACTIVIDADES 

As actividades que se realizan ao longo do curso terán como eixe básico a adquisición 

dos seguintes obxectivos: 

•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: 

-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 conflitos e de situarse no contexto 

social e relacional. 

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

oO alumnado encontre pracer participando nos xogos, independentemente do resultado 

final obtido. 

oEviten 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. 

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

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

superar. 

oA 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…). 

•Á hora de traballar con fichas, 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 

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 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. 

Coidarase especialmente durante este curso o desenvolvemento de actividades e rutinas 

dirixidas a traballar as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde (lavado de 

mans, uso de xel hidroalcohólico, uso da máscara...) 

6.1.-ORGANIZACIÓN AULA  

RUTINAS 

Xustificación 

As rutinas son situacións de aprendizaxe que se presentan de maneira sistemática no 

tempo sinalando procedementos necesarios para a resolución de tarefas, é dicir, unhas 

regras fixas que se repiten e proporcionan seguridade, orde e confianza. 

Tamén nos permitirán abordar as competencias en: 

Comunicación lingüística. 

Comunicación matemática. 

No coñecemento e a interacción co mundo físico 

No tratamento da información e competencia dixital. 

A competencia social e cidadá. 

A cultural e artística. 

A autonomía e iniciativa persoal. 

A competencia para aprender a aprender. 

Realizaranse rutinas de entrada e saída, así como na hora de ler e en momento puntuais 

como os aniversarios do alumnado. Cómpre destacar as rutinas relacionadas coa orde, o 

aseo e a alimentación, pola súa incidencia na loita contra o COVID-19. 

MERENDA: como consecuencia da pandemia do COVID-19, na merenda traballaremos 

a importancia da hixiene e remarcaremos a imposibilidade de compartir alimentos 



mentres dure a alerta sanitaria, así como incidiremos en que os residuos deben ser 

recollidos nun cubo do lixo con tapa. 

HIXIENE:como consecuencia da pandemia do COVID-19, a hixiene, e en concreto o 

lavado de mans, adquire unha gran importancia. Sendo obrigatorio botarlles xel 

hidroalcohólico como mínimo cinco veces ao día (ao entrar e saír, antes de ir ao baño e 

despois, antes de ir ao patio e despois, e antes e despois de usar material non 

individual).No tocante aos aseos, o alumnado só poderá usar o propio da aula, quedando 

inutilizado o do patio, e ademais deberán usalo de xeito individualizado para evitar que 

haxa máis dun neno no aseo á vez. 

MATERIAL INDIVIUDALIZADO: como consecuencia da pandemia do COVID-19, 

os nenos e nenas disporán dunha caixa individual con material funxible que non 

poderán compartir, ademais potenciaranse, na medida do posible, as actividades nas que 

non é necesario compartir materiais. 

RECREOS: como medida de loita contra ao COVID-19, o equipo directivo estebleceu 

tres quendas de patio para todo o centro, de xeito que dividimos o espazo do patio de 

infantil en dúas partes, saíndo só dúas aulas en cada quenda. A maiores, recomendamos 

ás familias a idoneidade de que o alumnado poña a máscara durante o tempo do patio. 

RECUNCHOS 

Xustificación: 

Debido á cantidade de alumnado e para procurar espazos funcionais dividiremos a aula 

en cinco recunchos de xogo e traballo, espazos delimitados onde os nenos e nenas 

desenvolverán actividades lúdicas, realizarán pequenas investigacións e establecerán 

relacións interactivas. Consideramos que respectan a globalidade do neno, axudándolle 

a superar o seu egocentrismo, mellorando a súa socialización, promovendo a resolución 

autónoma de conflitos, e potenciando a súa autonomía, creatividade e imaxinación e 

ouso da linguaxe. Ademais permiten cumprir coa normativa sobre a adaptación ao 

contexto COVID-19, na que se fala da creación de subgrupos colaborativos no que os 

nenos e nenas non teñen que cumprir de xeito ríxido as distancias de seguridade. 

O traballo nos recunchos debido á súa metodoloxía globalizadora permitiranos abordar 

as competencias recollidas no Decreto 330/2009: a competencia en comunicación 

lingüística, a matemática, a competencia no coñecemento e interacción co mundo físico, 

o tratamento da información e competencia dixital, a competencia social e cidadá, a 

cultural e artística e a autonomía e iniciativa persoal e a competencia para aprender a 

aprender, como amosamos a continuación. 

PROXECTOS 

XUSTIFICACIÓN 



Os proxectos son unha resposta á necesidade de organizar os contidos escolares dende a 

perspectiva da globalización, creando situacións de traballo nas cales o alumnado se 

inicie na aprendizaxe duns procedementos que lles axuden a organizar, comprender e 

asimilar a información. Ademais a organización de asembleas para comentar 

acontecementos ou discutir e decidir determinados aspectos da actividade diaria como 

establece o Decreto 330/2009, constitúen valiosas estratexias que os docentes 

utilizaremos porque son altamente motivadoras e favorecen o desenvolvemento das 

relacións interpersoais, o establecemento de vínculos afectivos, así como que a nena e o 

neno se sintan membros do grupo e participen activamente nel. 

Non podemos esquecer que a metodoloxía por proxectos contribúe ao traballo das 

competencias básicas que ha de adquirir o noso alumnado ao final da etapa educativa na 

que traballamos. 

METODOLOXIA 

Para conseguir que as aulas se convertan nunha comunidade de investigación é preciso 

empregar unha metodoloxía baseado na diálogo, sen esquecer que o verdadeiro 

obxectivo do diálogo é penetrar no proceso de pensamento e transformar o proceso do 

pensamento colectivo. A través dos proxectos traballaremos diversos tipos 

dehabilidades: de percepción, de investigación, de conceptualización, de razoamento e 

de tradución. 

A formulación de preguntas abertas permítenos estimular a linguaxe infantil, contribúe a 

que os nenos e nenas se fagan interrogantes pertinentes e a busca de respostas axeitadas, 

promovendo o diálogo e o intercambio de opinións sobre calquera tema investigado na 

aula. 

Traballaremos ao longo do curso diferentes proxectos, uns xurdirán directamente dos 

nenos e nenas e outros serán suxeridos polo mestre en función das necesidades. En 

concreto, comezaremos con dous proxectos: Educación para a Saúde e Xogamos a ser 

artistas. 

Cada proxecto enmarcarase nunha serie de preguntas que faremos aos nenos: 

Que sabemos? Facilitaranos coñecer os coñecementos previos. 

Que queremos saber? Permitiranos elaborar un primeiro índice. 

Que temos que facer? Planificación do proxecto: onde buscamos, que facemos coa 

información... 

Mans á obra! O desenvolvemento do traballo, variacións no guión, que aprendemos. 

Que aprendemos? Avaliación das aprendizaxes, do proceso e do traballo realizado. 

AVALIACIÓN 

Levaremos a cabo unha avaliación continua, é dicir, ao longo de todo o proceso de 

ensino/aprendizaxe. Así mesmo a avaliación formará parte de cada proxecto, levando a 



cabo unha avaliación inicial, isto é, o que sabemos sobre o tema de estudio ou os 

coñecementos previos. Unha avaliación formativa que servirá para axeitar o propio 

proxecto cara o alcance dos obxectivos, permitíndonos así unha retroalimentación. E 

unha avaliación final ao acabar cada proxecto, cada trimestre e o finalizar o curso para 

analizar se acadaron os obxectivos, en que medida, se os materiais ou propostas foron 

axeitadas e que poderiamos facer para melloralas. 

Para levar a cabo unha avaliación global analizaremos todos os factores que inciden no 

proceso de ensino/aprendizaxe: as interaccións familia-escola-alumnado, os recursos 

materiais, ambientais e temporais, o desenvolvemento das capacidades do alumnado e o 

propio proceso de ensino. 

Os instrumentos para analizar estes catro factores empregaremos: os debates na aula, as 

asembleas diarias, os anecdotarios ou diarios de aula, as saídas o contorno, as 

gravacións en audio/vídeo, mapas conceptuais... 

PROXECTO DE ARTE: XOGAMOS A SER ARTISTAS 

XUSTIFICACIÓN 

Pretendemos desenvolver o pensamento creativo a través dos aspectos artísticos en xeral 

(poesía, música, teatro, danza...) e da pintura e escultura en especial xa que está 

relacionada coa capacidade comunicativa e expresiva da arte como parte do 

coñecemento. 

O traballo da arte permítenos favorecer unha observación atenta para poder dialogar e 

enriquecer así as experiencias estéticas: elaborar criterios propios, conscientes e 

argumentados que nos afecten ao sentido do gusto, crear un gusto persoal, xustificado e 

consciente; racionalizar as situacións que supoñen conflitos de valores e potenciar o 

pluralismo, é dicir, cada un en unha visión distinta e polo tanto defendible. 

Polo tanto pretendemos que os nenos e nenas aprendan a pensar e tamén vocabulario e 

termos de sensacións, cores, formas, composicións..., aplicando o razoamento lóxico á 

contemplación do arte para ser bos contempladores, ao mesmo tempo que gozan pero 

que critican, que teñan un criterio e que sexan quen de crear. 

Poderiámolo enmarcar, aínda que globalizado, na área das linguaxes: comunicación e 

representación. 

ACTIVIDADES TIPO 

Presentación de obras artísticas de diferentes xeitos (powerpoint, libros, museos, 

rede...). 

Preguntas-respostas sobre as obras artísticas. 

Recuncho de arte na aula onde o neno/a se expresará libremente e onde poderán 

experimentar diferentes técnicas. 



OBXECTIVOS 

Promover o interese sobre o mundo da arte entre o alumnado. 

Fomentar nos pequenos o gusto pola propia expresión artística, sendo críticos nas obras 

presentadas e valorando as diferentes producións artísticas propias e alleas. 

Potenciar a capacidade creativa dos nenos a través da expresión plástica. 

Coñecer e experimentar diversas técnicas de expresión artística: escultura, pintura, 

volume... 

Descubrir novos materiais empregados nas obras de arte tanto do medio natural como 

de refugallo. 

Gozar coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos das formas de 

expresión, cor, forma, liña, movemento, volume, texturas... que lles permitan aos 

nenos/as desenvolver a súa sensibilidade estética. 

Explorar as posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais, útiles e soportes: 

papeis, cartón, plástico, teas, cortiza, barro, cepillos, pintura, colaxe, amasado, 

modelado, escultura... como recursos e medios de expresión e comunicación de feitos, 

sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, experiencias... 

Achegar aos nenos e nenas as diferentes obras artísticas de pintores, escultores, tentando 

dar cabida aos artistas galegos. 

Descubrir as visitas aos museos como alternativa de ocio. 

PROXECTO DEEDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

XUSTIFICACIÓN 

Pretendemos dar resposta a necesidade traballar conceptos relacionados coa saúde no 

marco da situación especial de pandemia no que se desenvolve o actual curso. Cómpre 

lembrar que o protocolo aprobado polas Consellerías de Educación e Sanidade para 

organizar a volta ás aulas neste curso, establece a obriga de traballar estes contidos. Así, 

como parte deste proxecto, introduciremos tres grandes bloques de contidos repartidos 

cada un nun trimestre: 

1º trimestre: O corpo humano 

2º trimestre: A saúde e as enfermidades 

3º trimestre: Os profesionais da saúde 

O coñecemento do primeiro bloque permitirá aos nenos e nenas coñecer o 

funcionamento dos seus propios corpos e desenvolver unha actitude de coidado do 



mesmo, así como a aprendizaxe e interiorización das accións encamiñadas ao mesmo. 

En canto aos contidos sobre a saúde e as enfermidades, incluirán os virus e bacterias e 

as normas de hixiene e protección necesarias para erradicalos, aspecto este que se 

traballará ao longo de todo o curso coas normas relacionadas co COVID-19. Por último, 

no apartado sobre os profesionais da saúde, destacaremos as funcións que desenvolven 

médicos, enfermeiros, persoal de ambulancias, celadores e todo aquel que contribúa co 

seu traballo ao bo funcionamento dos centros de saúde e hospitais, recoñecendo a 

importancia destes para a sociedade. 

O coñecemento destes tres apartados permitirá ao alumnado elaborar criterios propios, 

conscientes e argumentados sobre a situación de crise xerada polo COVID-19 e sobre a 

actuación individual de cada un e a afectación desta sobre toda a sociedade. Polo tanto 

pretendemos que os nenos e nenas aprendan a pensar e entendan o rol que cada cidadán 

ten na sociedade. 

Este proxecto podemos enmarcalo, aínda que é globalizado, na primeira área sobre o 

coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal. 

ACTIVIDADES TIPO 

Presentación do corpo humano e as súas partes a través de imaxes, vídeos, explicación 

da mestra e a realización dun esqueleto, así como de xogos de recoñecemento dos 

nomes das distintas partes do corpo (ósos, músculos, órganos e aparatos). 

Conversas sobre o corpo humano e as enfermidades. 

Cancións sobre as rutinas de coidado do corpo e de prevención de enfermidades 

(visionado de “Érase unha vez o corpo 

humano”https://www.youtube.com/watch?v=TeX_HAc43Qk) 

Xogosimbóliconos subgrupos colaborativos sobre o traballo dos profesionais da saúde. 

Dramatización de situacións de perigo e as accións que se deben realizar para evitalo. 

Diferentes manualidades. 

OBXECTIVOS 

Coñecer as partes do corpo (ósos, músculos, órganos e aparatos), así como identificar as 

súas funciones. 

Promover o coidado do propio corpo. 

Fomentar nos pequenos a conciencia social sobre o coidado da saúde. 

Adquirir hábitos e nocións que lles permitan manter a saúde e previr enfermidades. 

Promover o interese pola saúde e a aceptación dun estilo de vida saudable . 



Xerar no alumnado a necesidade de participar de maneira activa na promoción e 

creación de contornos saudables. 

Descubrir olabor que realizanosprofesionais da saúde, como os médicos, enfermeiros, 

etc. 

Ampliar o vocabulario específico sobre a saúde. 

Identificar a importancia da investigación científica na produción de medicinas 

(vacinas, antibióticos...). 

7.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

1º TRIMESTRE 

COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL. 

Recoñecer e nomear as distintas partes do corpo e situalas no propio corpo. 

Explorar as posibilidades motoras e expresivas do propio corpo. 

Identificare manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e comprender os 

das demais persoas. 

Mostrar certa autonomía na adquisición de hábitos de hixiene e saúde. 

Recoñecer a importancia dunha boa alimentación para a nosa saúde . 

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

das demais persoas. 

COÑECEMENTO DO CONTORNO 

Consolidar pautas adecuadas de comportamento: ser sensible ás necesidades dos demais 

e aceptar aos demais nos xogos. 

Discriminar obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar sobre eles. 

Discriminar e comparar algunhas magnitudes e cuantificar coleccións mediante o uso de 

números. 

Coñecer as estacións do ano, identificando os cambios estacionais e os seus efectos no 

medio natural. 

Identificar e nomear algúns dos compoñentes do medio natural e establecer relacións 

entre eles. 

Manexar as nocións espaciais 



Coñecer e identificar as formas planas seguintes: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo 

Discriminar obxectos e elementos do contorno inmediato. 

Diferenciar nocións temporais: antes, agora e despois. 

Agrupar, clasificar e ordenar elementos e coleccións atendendo ás súas semellanzas e 

diferenzas. 

Colocar os obxectos e persoas, localizalos e verbalizar a súa posición empregando un 

vocabulario topolóxico elemental. 

Coñecer festas, tradicións e costumes gozando de todos eles e valorándoos como 

manifestacións culturais. 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Utilizar a lingua oral para expresarse e comunicarse. 

Mostrar unha actitude de escoita atenta e respectuosa nas diferentes situacións 

comunicativas. 

Mostrar interese na execución do trazo. 

Memorizar poemas, adiviñas, cancións... 

Identificar as cores primarias e secundarias. 

Identificar as cores cálidas. 

Coñecer as propiedades sonoras do propio corpo e dos obxectos. 

Coñecer artistas representativos e algunhas das súas obras máis destacadas. 

2º TRIMESTRE 

COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL. 

Mostrar coordinación, control e habilidades de carácter fino. 

Valorar a importancia do sol nas nosas vidas. 

Adquirir hábitos de responsabilidade. 

Mostrar certa autonomía na adquisición de hábitos de hixiene e saúde. 

Recoñecer a importancia dunha boa alimentación para a nosa saúde . 

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

das demais persoas. 



Coñecer alguhas enfermidades:orixe e prevención. 

Respectar as normas de comunicación oral. 

Aceptar as regras dos xogos. 

COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

Identificar algúns animais do contorno próximo atendendo algunhas características. 

Coñecer as estacións do ano identificando os cambios estacionais e os seus efectos no 

medio natural. 

Agrupar, clasificar e ordenar elementos e coleccións, segundo as súas semellanzas e 

diferenzas. 

Discriminar e comparar algunhas magnitudes e cuantificar coleccións mediante o uso de 

números. 

Coñecer e identificar as seguintes formas xeométricas: o cubo e a esfera. 

Coñecer festas, tradicións e costumes gozando deles e valorándoos como 

manifestacións culturais. 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Memorizar trabalinguas, cancións, poemas. 

Utilizar a lingua oral para expresarse e comunicarse. 

Mostrar unha actitude de escoita atenta e respectuosa nas diferentes situacións 

comunicativas. 

Mostrar interese na execución do trazo. 

Identificar as cores frías. 

Coñecer artistas representativos e algunhas das súas obras máis destacadas. 

Desenvolver a sensibilidade estética e actitudes positivas cara ás producións artísticas 

en distintos modelos. 

3º TRIMESTRE 

COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMIA PERSOAL. 

Realizar de maneira autónoma e con iniciativa actividades habituais para satisfacer as 

necesidades básicas. 

Desenvolver unha imaxe axustada e positiva de si mesmo. 



Mostra certa autonomía na adquisición de hábitos de hixiene e saúde. 

Recoñecer a importancia dunha boa alimentación para a nosa saúde. 

Desenvolver a coordinación motriz. 

Desenvolver a postura, o equilibrio e a coordinación motriz. 

Explorar as posibilidades motrices, sensitivas e expresivas do propio corpo. 

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

das demais persoas. 

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

aceptar as normas. 

COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

Coñecer as estacións do ano, identificando os cambios estacionais e os seus efectos no 

medio natural. 

Manifestar actitudes de coidado e respecto cara á natureza e participar en actividades 

para a conservar. 

Identificar e nomear algúns dos compoñentes do medio natural e establecer relacións 

entre eles. 

Coñecer o ciclo vital das plantas e distintos tipos destas. 

Coñecer diferentes profesións relacionadas coa saúde. 

Valorar como servicio comunitario a atención sanitaria. 

Mostrar interese por explorar o medio natural. 

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

Coñecer e identificar a seguinte forma xeométrica: o prisma. 

Discriminar obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar sobre eles. 

Discriminar e comparar algunhas magnitudes e cuantificar coleccións mediante o uso de 

números. 

Coñecer e identificar formas xeométricas e tridimensionais. 

Manexar as nocións básicas espaciais: a simetría dos obxectos. 

Manexar as nocións básicas espaciais: dereita e esquerda 



Realizar cálculos sinxelos relacionados coa vida cotiá 

Identificar e nomear algúns dos compoñentes do medio natural e establecer relacións 

entre eles. 

Familiarizarse con instrumentos de medida. 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN. 

Memorizar refráns, poesías, cancións. 

Mostrar interese polos textos escritos presentes na aula e no contorno próximo. 

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

linguaxes artísticas, audiovisuais e tecnolóxicos. 

Experimentar as posibilidades expresivas do xesto e a voz. 

Experimentar as posibilidades expresivas da cor. 

Coñecer artistas representativos e algunhas das súas obras máis destacadas. 

Desenvolver a sensibilidade estética e actitudes positivas cara ás producións artísticas 

en distintos modelos. 

8.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Entre os procedementos de avaliación, a observación directa e sistemática de actitudes, 

destrezas e procedementos constitúe o procedemento fundamental de avaliación, 

permitindo ao profesorado realizar o seguimento ao longo do proceso educativo, 

valorando e axustando a súa intervención educativa en función dos datos. 

Como instrumentos de observación que permitirán recoller de xeito organizado 

información individual sobre ese proceso e, por conseguinte, proporcionar datos globais 

e pautas de actuación con cada alumno, utilizaranse os seguintes elementos: 

Entrevistas coas familias. 

O diario da aula. 

As conversacións co alumnado. 

As situacións de xogo. 

As producións dos nenos e nenas. 

Ao finalizar cada trimestre os mestres integrantes do equipo de ciclo escollerán de entre 

os ítems propostos para a avaliación infantil no programa de xestión XADE, aqueles 

que máis se acheguen aos criterios de avaliación establecidos. Esta selección de ítems 



serán cualificados baixo os criterios de “sen dificultade”, “en proceso” ou “con 

dificultade” e constituirán o boletín de información trimestral ás familias. 

9.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA, CONSIDERANDO AS COMPETENCIAS 

BÁSICAS COMO ELEMENTO ORGANIZADOR. 

Na posta en marcha da metodoloxía xogan un papel moi importante as oito 

competencias básicas que a LOE establece e que o alumnado debe desenvolver e acadar 

ao longo do ensino básico. Estas son as seguintes: 

Competencia en comunicación lingüística. 

Competencia matemática. 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

Tratamento da información e competencia dixital. 

Competencia social e cidadá. 

Competencia cultural e artística. 

Competencia para aprender a aprender. 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Para o desenvolvemento das mesmas, consideramos que o máis doado é levar a cabo 

untraballo por proxectos, onde o profesorado non é o protagonista senón que é o 

alumnado (aprender facendo). Traballaranse durante este curso os proxectos que mais se 

adapten ao interese do noso alumnado. Este tipo de metodoloxía de proxectos contribúe 

ao desenvolvemento das competencias básicas da seguinte maneira: 

Competencia en comunicación lingüística: permite aprender lingua cando se usa en 

diferentes situacións comunicativas, posuír destrezas para producir textos variados 

adecuados a cada situación, saber escoitar, contrastar ideas e opinións,… 

Competencia matemática: permite empregar elementos e razoamentos matemáticos para 

enfrontarse á situacións cotiás e reais. 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: favorece a investigación, 

a formulación de hipóteses, a observación, a verificación, a xeración de ideas e 

solucións,… que favorecen a interacción co mundo físico, a comprensión de sucesos, 

etc. 

Tratamento da información e competencia dixital: permite coñecer diferentes tipos de 

información, a súa busca, selección, recollida e procesamento, a adquisición dunha 

actitude crítica e responsable ante o uso das TIC e a importancia do contraste de 

información. 



Competencia social e cidadá: permite participar activamente na vida da aula, aceptar 

normas, expresar as propias ideas e escoitar as dos demais así como adquirir unha 

actitude de respecto e colaboración. 

Competencia cultural e artística: favorece a interacción e gozo coa arte e as 

manifestacións culturais, o emprego de diferentes recursos de expresión artística para 

realizar creacións propias e o interese por participar na vida cultural e contribuír á 

conservación do patrimonio. 

Competencia para aprender a aprender: permite coñecer e ser conscientes do que se sabe 

e do que queda por aprender, controlar os procesos de aprendizaxe e adquirir actitude de 

participación activa no propio proceso de aprendizaxe, posuír coñecemento sobre as 

diferentes fontes e recursos para a recollida e selección da información, posuír destrezas 

relacionadas coa integración da información e adquirir actitude de aceptación dos erros 

e da posibilidade de aprender coas demais persoas. 

Autonomía e iniciativa persoal: permite aprender dos erros, perseverar, propor 

obxectivos, planificar, tomar decisións e posuír destrezas relacionadas coas habilidades 

sociais, como a escoita activa e o saber cooperar. 

·        Contemplar a diversidade do alumnado adaptando a práctica educativa ás 

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

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 os que busquen solucións para superar as súas dificultades. 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 social e de afectividade positivo. Establecer unha relación de 

confianza entre os alumnos e o educador, procurando en todo momento 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 e alumnas 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 contaa especial situación na que nos atopamos este 

curso, de modo que se favorezao traballonossubgrupos colaborativos e a distancia entre 

os diferentes grupos. Nas actividades individuais o de grupo-aula respectaremos estes 

mesmos espazos. 

·        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 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. 

·        Planificar actividades para que o alumnado poida participar nalgúns aspectos da 

súa avaliación, como unha parte máis do proceso de aprendizaxe. 

Seguindo coas indicacións do plan de adaptación á situación COVID-19 do centro, o 

traballo por recantos farase por subgrupos colaborativos estables durante todo o curso e 

procurando a desinfección posterior do espazo e dos materiais utilizados. 

No caso de ter que impartir clases non presenciais, utilizaremos o correo electrónico da 

Xunta, a Aula Virtual do centro, o Espazo Abalar ou algunha das plataformas 

autorizadas pola consellería para facer chegar as tarefas e propostas ás familias. No caso 

de alumnado no que non sexa posible o uso dos medios telemáticos anteriores 

arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas familias e o mantemento da 

actividade lectiva, que será por medio de chamadas de teléfono e facilitar material físico 

en colaboración co Concello da Coruña e co apoio da ONG Ayuda en Acción. 

10.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Material manipulable 



A aula conta con todo tipo de material manipulable: crebacabezas, bloques lóxicos, 

memorys, dominós, ensartables, materiais para xogo simbólico… Procurarase en todo 

caso dotala con todos aqueles materiais manipulables dos que carece e que se estimen 

de interese, tendo en conta que o uso dos mesmos queda limitado ao permitido polo 

plan de adaptación á situación COVID-19 do centro. 

Procurarase utilizar na aula os materiais que o alumnado poida atopar na súa vida diaria 

e que lles poidan permitir diferentes niveis de resolución das actividades de 

aprendizaxe. 

Prestarase especial atención á utilización de elementos que proveñan do contorno 

familiar dos alumnos. 

Igualmente, procurarase recuperar e reciclar materiais cotiáns para transformalos en 

materiais didácticos. 

Material funxible 

Procurarase ter a disposición dos nenos variedade de materiais funxibles: Papeis de 

texturas e cores variados, ceras, rotuladores, témperas...Estes materiais serán de uso 

individual e quedarán gardados nunha caixa co nome de cada neno para evitar que o 

compartan. 

Material impreso 

Contos. 

Adhesivos. 

Publicacións variadas que aporten diferentes modalidades de textos escritos: Contos, 

revistas, xornais, banda deseñada... 

Material de elaboración propia. 

Material audiovisual e interactivo 

PDI. 

CD de audio con cancións, contos ou software educativo. 

Recursos audiovisuais e interactivos seleccionados pola titora que se consideren de 

interese de procedencia comercial ou internet. 

Banco de imaxes e sons sacados de Internet. 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

A programación de aula debe dar unha resposta adecuada ás necesidades educativas 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. 

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, suxeriranse, para cumprir coa atención á diversidade: 

Actividades con diversos graos de realización (reforzo e ampliación). 

Actividades de distinta tipoloxía 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. 

Actividades 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 ensinanza-aprendizaxe. 

Utilización de procedementos e instrumentos de avaliación variados e diversos 

(cuestionarios, entrevistas, observación sistemática, probas obxectivas...). 

En caso de ser necesaria a educación non presencial, garantirase o acceso de todo o 

alumnado a comprensión e a comunicación da información axustada e as medidas de 

atención. 

12.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

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

transversal, tense que adquirir desde todas as áreas, polo que as TIC utilizaranse desde 

as tres áreas do segundo ciclo de infantil e o seu uso terá un enfoque comunicativo xa 

que nos ofrece multitude de posibilidades de procura de información, produción de 

textos, comunicación e exposición de ideas. 

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. Os 

establecidos para educación infantil son os seguintes: 

Empregar os recursos que se consideren de interese de orixe comercial e Internet. 

Coñecer os diferentes elementos do ordenador: a pantalla, o teclado, acendido- apagado 

e o rato. 

Aprender a respectar a quenda e a compartir a realización das tarefas. 



Utilizar e realizar actividades para o encerado dixital. 

Usar internet como medio de información e investigación. 

Estimular o pensamento e a atención. 

Estimular o uso da linguaxe escrita. 

Facilitar a adquisición de novo vocabulario. 

Respectar e coidar todos os elementos do ordenador. 

Crear un banco de imaxes, vídeos e sons sacados de Internet 

As aula de EI 5 anos contan cun ordenador de aula con conexión a Internet con PDI. 

A presenza deste proxector na aula tamén permite seleccionar todo tipo de imaxes e 

vídeos relacionados cos contidos a traballar e proxectalos en calquera momento. 

13.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 

Seguindo a Piaget atopámonos con nenos e nenas que se encontran no período 

sensoriomotriz e preoperacional. Sendo características desta etapa o egocentrismo, o 

sincretismo… polo que as nosas accións de contribución o plan de convivencia serán a 

incorporación dunha 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. 

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

•Nas actividades fóra da aula, ir 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, as chamadas telefónicasea 

páxina web do centro. Así, as titorías individuais serán principalmente non presenciais a 

través de chamadas telefónicas, agás os casos nos que non se poidan levar a caboe nos 

que haberá que manter as medidas de seguridade indicadas no plan de adaptación á 

situación COVID-19 do centro. 

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. 

14.- EDUCACIÓN EN VALORES. 

INTRODUCIÓN 

A educación inclúe tamén 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 

desexablesda súa personalidade. 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, dotándoos dunha capacidade reflexiva que lles permita ter valores positivos para 

si mesmos e para a sociedade na que se desenvolverán durante toda a 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 do conxunto 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. 

•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 á frustración, o control da impulsividade e a capacidade de 

diferir recompensas. 

Empatía. 

•Recoñecer as emocións doutras persoas en diversas situacións. 

•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 sociais. 

•Desenvolver habilidades de interacción social positivas. 

•Adquirir habilidades para comunicarse de maneira 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. 

•A empatía. 

•A responsabilidade. 

•O respecto. 

•A orde. 

•A igualdade. 

•O esforzo. 

•A amizade. 

•A autoestima. 

•Outras que consideremos pertinentes ao longo do curso. 

ACTIVIDADES 

Para traballar ben a educación en valores damos 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. Coidarase que se respecten as quendas de palabras. 

•Realización de actividades plásticas en pequenos grupos de traballo, que lles axudan a 

apreciar a importancia do traballo cooperativo para lograr un fin común. 

•Narración de contos, dramatizacións e xogos colectivos, que desenrolen os valores que 

pretendemos traballar dunha forma activa e participativa. 

15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Participaremos na medida que se nos solicite nasactividades propostas polo Equipo de 

Actividades Complementarias e Extraescolares e o Equipo de Dinamización 

Lingüísticano que se refire a celebracións e conmemoracións ao longo do curso: 

Samaín. 

Magosto. 

Nadal. 

Día da Paz. 

Entroido. 

Día do Libro. 

Letras galegas. 

Participación das familias na escola.Tendo en conta a situación xerada polo COVID-19, 

consideramos que non é prudente a participación das familias dentro da propia escola 

para evitar aglomeracións e contactos físicos non necesarios. Iso non significa que as 

familias non teñan un oco na actividade da aula. Desta forma, fomentaremos a súa 

participación con actividades e proxectos que os nenos e nenas poidan levar á casa. Por 

exemplo, solicitaremos a axuda das familias para acadar información sobre algúns 

pintores no marco do proxecto Arte. 

Actividades fóra da escola.A inicio de curso o Equipo de ciclo de Educación Infantil 

programou as seguintes actividades destinadas aos grupos de 5 anos: 

Forum Metropolitano (Teatro) 

Rutas urbanas:María Pita. 

Independentemente da realización destas actividades xa programadas o equipo de nivel 

estudará todas as posibles propostas que xurdan ao longo do curso. 

16.- FOMENTO DA LECTURA. 



OBXECTIVOS 

Desenvolver o pracer por escoitar e comprender historias orais e escritas. 

Descubrir o gusto por escoitar contos, observar ilustracións e manipular libros. 

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

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

Usar axeitadamente a biblioteca de aula e coidar e apreciar os libros. 

ACTIVIDADES 

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

continuadas. As actividades serán as seguintes: 

- Lectura diaria, cando menos dun conto ao día. As lecturas serán o máis variadas 

posible adecuándoas ás idades e intereses dos rapaces, así como ao proxecto que 

esteamos levando a cabo en cada momento. Leremos contos variados, poemas, noticias 

do xornal, revistas. 

- Na medida do posible organizaranse sesións de contacontos. 

- Traballo coas novas tecnoloxías: Tentarase aproveitar a motivación que supón para os 

nenos e nenas o emprego de soportes dixitais nas actividades de contacontos, 

presentación de novidades…. Elaboraranse actividades para o uso da PDI. 

- Inventamos historias: O alumnado tamén pode ser autor dos contos empregando 

diferentes estratexias, como facer preguntas e respostas na asemblea, mesturar 

personaxes…, inventar os nosos propios contos e editalos despois. 

- Fomento do uso da biblioteca: para o que teremos en conta a biblioteca da aula.Para 

manter o interese dos nenos e nenas cara aos 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 ou proxecto a traballar, 

intereses dos alumnos, novidades... 

17.- PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓNE A PRÁCTICA 

DOCENTE. 

A avaliación da intervención educativa permite constatar que aspectos desta favoreceron 

a aprendizaxe e en que outros deben introducirse modificacións ou melloras. Algúns dos 

aspectos aos que atenderá son os seguintes: 

Valoración da planificación realizada, analizando os resultados obtidos en función dos 

esperados. 



Organización dos espazos, tempos e materiais. 

Adecuación da programación e das medidas de reforzo. 

Os resultados da avaliación do proceso de ensino incidirán na adaptación da 

Programación de Aula. 

Unha vez rematado cada un dos proxectos ou cando menos unha vez ao trimestre 

realizarase unha reflexión sobre o que foi a práctica docente nese período, 

reflexionandosobre a oportunidade ou non da proposta programada, as posibilidades 

reais de posta en práctica do proposto, as solucións ou modificacións adoptadas na 

realidade diaria e as posibilidades de mellora. 

Para esta avaliación contaremos co seguinte cadro: 

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

Adecuación da programación didáctica 

Resultados 

Proposta de mellora 

Preparación da clase 

Coherencia da programación/clase 

Distribución temporal adecuada 

Adecuación do desenvolvemento clase-grupo 

Metodoloxía adecuada 

Proxectos 



Tratamento globalizado 

Motivación 

Avaliación 

da información 

Validez dos instrumentos 

Avaliación continua 

Información 

Medidas de atención á diversidade 
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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. 
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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 6º EDUCACIÓN INFANTIL 

 

UNIDADE 1 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Identificar hábitos e comportamentos saudables. 

  2.  Valorar a saúde como un gran regalo de Deus. 

  3.  Coñecer o relato bíblico «Xesús cura a Bartimeo». 

  4.  Expresar agradecemento a Deus por ensinarnos a conservar a saúde. 

  5.  Desenvolver o hábito saudable de lavar as mans antes de comer. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Identifica elementos relacionados coa hixiene. 

  2.  Explica a importancia da hixiene para ter boa saúde. 

  3.  Escoita con atención o relato sobre unha curación de Xesús e a ensinanza. 

  4.  Recoñece hábitos de alimentación que axudan a conservar a saúde. 

  5.  Adquire o propósito de lavar as mans antes de comer. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  Hábitos e comportamentos saudables. 

-  Identificación de obxectos necesarios para unha boa hixiene diaria. 

-  Interese por practicar hábitos saudables. 

 

-  A saúde como un regalo de Deus. 

-  Comprensión e recitado do contido da unidade. 

-  Valoración de todos os regalos que Deus nos fai para estar sans. 

 

-  O relato bíblico «Xesús cura a Bartimeo». 

-  Actitude de escoita ante o relato bíblico e a súa ensinanza. 

-  Realización das actividades propostas (coloreado, estampado de pegada...) para 

demostrar a comprensión do contido do relato bíblico. 

 

-  Oración de agradecemento a Deus por ensinarnos a conservar a saúde. 

-  Identificación dos alimentos que nos axudan a estar sans. 

-  Expresión da oración de gratitude a Deus por ensinarnos a conservar a saúde, con 

axuda da expresión corporal. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de desenvolver o hábito de lavar as mans antes de comer. 

-  Diálogo sobre os hábitos saudables no aseo diario. 

 

 

 

 



COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

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

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Valorar a importancia da saúde, para conseguir unha vida saudable. 

 Respetar as normas sociais establecidas con relación aos medios para conservar 

a saúde. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

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

creatividade. 

 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 

 Regular e controlar o seu comportamento controlando a súa impulsividade. 

 Escoitar os demais para favorecer a comunicación e as relacións sociais. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes saudables cara aos demais e cara a un mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 2 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Valorar a importancia de demostrar xestos de amor cara aos demais. 

  2.  Descubrir que Deus quere que nos amemos como El nos ama. 

  3.  Coñecer o relato bíblico «O bo samaritano». 

  4.  Expresar agradecemento a Deus por ensinarnos a amar aos demais. 

  5.  Desenvolver o hábito de compartir cos compañeiros. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Enumera comportamentos de amor e xestos que impliquen compartir cos demais. 

  2.  Identifica situacións nas que se mostra amor cara aos demais. 

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

  4.  Describe unha escena de amor cara aos demais. 

  5.  Adquire o propósito de compartir cos compañeiros. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  Xestos de amor cara aos demais. 

-  Escoita atenta do conto da unidade. 

-  Identificación de xestos de amor e de compartir entre os personaxes do conto. 

 

-  Deus quere que nos amemos como El nos ama. 

-  Recoñecemento de escenas que reflicten mostras de amor no ámbito familiar e con 

amigos. 

-  Valoración da importancia de ter comportamentos de amor cos demais. 

 

-  O relato bíblico «O bo samaritano». 

-  Escoita atenta do relato bíblico. 

-  Identificación dos personaxes do relato para comprender a súa mensaxe. 

 

-  Oración de agradecemento a Deus por ensinarnos a amar aos demais. 

-  Diferenciación de xestos de amor aos demais doutros que non o son. 

-  Expresión corporal dunha oración de agradecemento a Deus. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de desenvolver o hábito de compartir cos compañeiros. 

-  Satisfacción ao compartir cos compañeiros. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

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

 Memorizar e recitar poesías, refráns e cancións. 



COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Recoñecer accións de relación cos demais valorando a súa importancia na vida 

diaria. 

 Contribuír ao amor cara aos demais. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas. 

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

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a capacidade de relación cos demais. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Comprender as consecuencias das súas accións establecendo a relación causa-

efecto, e podendo aprender dos seus erros. 

 Desenvolver actitudes que favorezan o agradecemento. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Recoñecer accións positivas cara ao seu contorno físico e natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 3 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Apreciar a alegría por compartir e mostrarlles amor aos demais. 

  2.  Descubrir a mensaxe cristiá do Nadal. 

  3.  Escoitar con atención o relato bíblico «Os Reis Magos». 

  4.  Pedirlle a Xesús que poidamos regalar alegría ás persoas que nos rodean. 

  5.  Desenvolver o hábito de felicitar no Nadal. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Enumera comportamentos que implican compartir e mostrar amor aos demais. 

  2.  Explica a mensaxe cristiá do Nadal. 

  3.  Identifica as ideas máis destacadas do relato sobre a visita dos Reis Magos ao Neno 

Xesús. 

  4.  Expresa unha oración de petición ao Neno Xesús. 

  5.  Adquire o propósito de felicitar en Nadal. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  A alegría por compartir e mostrarlles amor aos demais. 

-  Identificación da verdadeira mensaxe do Nadal a través do conto da unidade. 

-  Diálogo sobre a celebración do Nadal compartindo e mostrando amor aos demais. 

 

-  A mensaxe cristiá do Nadal. 

-  Curiosidade por descubrir a mensaxe cristiá do Nadal. 

-  Diferenciación de viñetas nas que se mostra a auténtica mensaxe do Nadal. 

 

-  O relato bíblico «Os Reis Magos». 

-  Identificación dos tres Reis Magos nunha escena. 

-  Interese por coñecer a ensinanza do relato bíblico da unidade. 

 

-  Oración de petición a Xesús para poder regalarlles alegría aos demais. 

-  Expresión dunha oración de petición a Xesús con axuda da expresión corporal. 

-  Actitude de respecto polas oracións que se expresan na clase. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de desenvolver o hábito de felicitar os demais no Nadal. 

-  Elaboración dunha felicitación de Nadal. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 



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

 Memorizar e recitar poesías, refráns e cancións. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Relacionarse cos demais cunha actitude positiva de comunicación. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Coñecer trazos culturais propios en relación coa celebración do Nadal. 

 Disfrutar e participar nas festas e celebracións do Nadal. 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Favorecer a motivación, a confianza nun mesmo e o gusto por aprender. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Coñecer as súas posibilidades e competencias para resolver problemas optando 

por solicitar axuda sempre que o necesite. 

 Mostrar satisfacción ao practicar o verdadeiro Nadal. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Recoñecer a mensaxe do Nadal, aplicándoo a situacións da vida diaria e co 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 4 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Identificar a importancia de formar parte dunha familia. 

  2.  Descubrir que as persoas pasan a formar parte da Igrexa cando se bautizan. 

  3.  Escoitar con atención o relato bíblico «O bautismo de Xesús». 

  4.  Expresarlle agradecemento a Xesús pola auga, polo bautismo e por formar parte da 

Igrexa. 

  5.  Desenvolver o hábito de non malgastar a auga. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Enumera os motivos polos que o protagonista do conto se alegra de formar parte 

dunha familia. 

  2.  Identifica obxectos relacionados co bautismo. 

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

  4.  Expresa con algún xesto corporal unha frase de agradecemento pola auga e polo 

bautismo. 

  5.  Adquire o propósito de non malgastar a auga. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  Importancia de formar parte dunha familia. 

-  Identificación do protagonista do conto para a súa comprensión. 

-  Valoración da importancia de formar parte dunha familia. 

 

-  O bautismo como medio para pasar a formar parte da Igrexa. 

-  Identificación da pía bautismal e a cuncha de bautismo. 

-  Interese por coñecer o sacramento do bautismo. 

 

-  O relato bíblico «O bautismo de Xesús». 

-  Audición atenta do relato bíblico e a súa ensinanza. 

-  Identificación de Xoan Bautista como a persoa que bautiza a Xesús. 

 

-  Oración de agradecemento a Xesús pola auga, polo bautismo e por formar parte 

da Igrexa. 

-  Distinción de diversos usos e utilidades da auga. 

-  Expresión dunha oración de agradecemento a Xesús por poder formar parte da 

Igrexa mediante a expresión corporal. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de non malgastar a auga. 

-  Diálogo sobre o uso responsable da auga. 

 

 

 



COMPETENCIAS 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Interpretar oralmente imaxes sinxelas. 

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

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Recoñecer a importancia do traballo en equipo para conseguir obxectivos 

comúns. 

 

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 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de creatividade e 

de atención.  

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Demostrar esforzo e constancia para alcanzar os obxectivos propostos. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar curiosidade pola importancia da agua para a vida das persoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 5 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Tomar conciencia da importancia do amor das persoas que nos rodean, 

especialmente dos pais. 

  2.  Descubrir que na Biblia, o libro santo dos cristiáns, está escrita a historia do amor 

de Deus ás persoas. 

  3.  Coñecer o relato bíblico «O fillo pródigo». 

  4.  Expresar agradecemento a Deus pola Biblia a través dunha oración. 

  5.  Desenvolver o hábito de ler a Biblia. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Dialoga sobre o amor das persoas que nos rodean, especialmente dos pais. 

  2.  Identifica a Biblia como o libro que narra o amor de Deus. 

  3.  Escoita con interese o relato «O fillo pródigo» e a súa ensinanza. 

  4.  Expresa agradecemento a Deus polas ensinanzas da Biblia con axuda da expresión 

corporal. 

  5.  Comprométese a ler unha historia da Biblia polas noites. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  A importancia do amor das persoas que nos rodean, especialmente dos pais. 

-  Identificación dos distintos membros da familia do conto e as súas demostracións 

de amor e cariño. 

-  Manifestación do sentimento de alegría ao experimentar o amor das persoas que 

nos rodean. 

 

-  Deus fálanos na Biblia, o libro santo dos cristiáns. 

-  Explicación de escenas da Biblia. 

-  Respecto e admiración cara á Biblia e cara aos relatos que se narran nela. 

 

-  O relato bíblico «O fillo pródigo». 

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

-  Diálogo sobre o relato bíblico e identificación dos personaxes e os xestos de amor 

entre eles. 

 

-  Oración de agradecemento a Deus pola Biblia. 

-  Identificación do personaxe que esta lendo a Biblia. 

-  Actitude de agradecemento a Deus por regalarnos a Biblia. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de desenvolver o hábito de ler unha historia da Biblia cada noite. 

-  Pegado dun adhesivo para identificar a imaxe da Biblia. 

 

 



COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Aproximarse á linguaxe escrita. 

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

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

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

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas. 

 Interpretar e valorar esteticamente obras de arte cristiá. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade visual. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Demostrar esforzo e constancia para terminar o traballo comenzado. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 6 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Reflexionar sobre o misterio da natureza: do outono á primavera. 

  2.  Descubrir o domingo como a festa do Señor resucitado. 

  3.  Coñecer o relato bíblico «A Resurrección de Xesús». 

  4.  Expresar unha oración de agradecemento a Xesús pola súa Resurrección. 

  5.  Mostrar alegría pola Resurrección de Xesús. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Explica o paso do outono á primavera na natureza. 

  2.  Identifica os principais elementos da festa do domingo. 

  3.  Escoita con atención o relato bíblico «A Resurrección de Xesús» e a súa ensinanza. 

  4.  Recita unha oración para mostrar a alegría pola Resurrección de Xesús. 

  5.  Móstrase alegre pola Resurrección de Xesús. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  O paso do inverno á primavera na natureza. 

-  Diálogo sobre os cambios que se producen no protagonista do conto da unidade ao 

pasar do outono á primavera. 

-  Interese por descubrir o misterio da natureza. 

 

-  O domingo é a festa do Señor resucitado. 

-  Realización de distintas actividades (coloreado, pegado de boliñas de papel e la, 

etc.) para identificar os diferentes elementos representativos da Resurrección. 

-  Demostración de respecto pola festa do Señor resucitado. 

 

-  O relato bíblico «A Resurrección de Xesús». 

-  Interese por escoitar o relato bíblico. 

-  Comprensión da ensinanza do relato bíblico a través da realización de distintas 

actividades. 

 

-  Oración de agradecemento a Xesús por resucitar. 

-  Expresión dunha oración ante o cirio pascual, como símbolo da Resurrección, con 

axuda da expresión corporal. 

-  Alegría ao expresarlle unha oración a Xesús pola súa Resurrección. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Mostra de alegría pola Resurrección de Xesús. 

-  Diálogo sobre a alegría de vivir xunto a Xesús a súa Resurrección. 

 

 

 

 



COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresar oralmente os sentimentos e emocións que recoñece como propios. 

 Expresarse de forma clara 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 7 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Recoñecer a importancia de falar con Deus Pai. 

  2.  Descubrir as principais oracións cristiás. 

  3.  Coñecer o relato bíblico «Xesús ensina a oración do Noso Pai». 

  4.  Interiorizar unha oración de agradecemento a Xesús por ensinarnos a rezar a 

oración do Noso Pai. 

  5.  Desenvolver o hábito de rezarlles todos os días a Deus Pai e á Virxe María. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Dialoga sobre a importancia de falar con Deus. 

  2.  Nomea as principais oracións cristiás. 

  3.  Escoita con atención o relato bíblico «Xesús ensina a oración do Noso Pai» e a súa 

ensinanza. 

  4.  Recita unha oración de agradecemento a Xesús por ensinarnos a rezar. 

  5.  Adquire o propósito de rezar todos os días a Deus Pai e á Virxe María. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  Importancia de falar con Deus Pai. 

-  Coloreado de vidreiras para identificar as figuras de Deus Pai e a Virxe María. 

-  Valoración da importancia de rezar a Deus. 

 

-  As principais oracións cristiás. 

-  Identificación de distintos xestos de oración. 

-  Interese por coñecer as principais oracións cristiás. 

 

-  O relato bíblico «Xesús ensina a oración do Noso Pai». 

-  Diálogo sobre o relato bíblico e a súa ensinanza. 

-  Completado (coloreado, pegado de plastilina, etc.) da escena na que se representa a 

Xesús rezando o Noso Pai. 

 

-  Oración de agradecemento polas oracións do Noso Pai e a Ave María. 

-  Identificación de elementos que representan a Deus Pai e a Virxe María para poder 

rezarlles. 

-  Gusto por recitar unha oración de agradecemento a Xesús con axuda da expresión 

corporal. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de rezarlles todos os días a Deus Pai e á Virxe María. 

-  Recoñecemento e imitación dos xestos para rezar. 

 

 

 



COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Utilizar adecuadamente as normas que rexen o intercambio lingüístico: Escoitar 

e participar en situacións de coloquio. 

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

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

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

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Interpretar e valorar estéticamente obras de arte. 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas de acordo a uns criterios 

marcados. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de percepción 

visual. 

 Favorecer a confianza nun msmo. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Recoñecer os seus propios gustos e preferencias e ser capaz de elixir e decidir de 

acordo con eles. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de amor e de axuda aos demais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 8 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Admirar a natureza. 

  2.  Descubrir elementos da natureza nas celebracións cristiás. 

  3.  Escoitar o relato bíblico «As vodas de Caná». 

  4.  Expresar agradecemento a Deus por todo o que nos ofrece a natureza. 

  5.  Desenvolver o hábito de darlle grazas polos regalos da natureza. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Identifica elementos da natureza. 

  2.  Relaciona elementos naturais coa súa utilización nas celebracións cristiás. 

  3.  Nun relato bíblico, recoñece elementos da natureza. 

  4.  Recita unha oración de agradecemento a Deus pola natureza e o que nos ofrece. 

  5.  Adquire o propósito de darlle grazas polos regalos da natureza. 

 

CONTIDOS 

 

-  Elementos da natureza. 

-  Identificación de elementos da natureza no conto da unidade: animais, plantas, o 

sol... 

-  Goce ao observar a natureza. 

 

-  Elementos naturais nas celebracións cristiás. 

-  Relación de obxectos utilizados nas celebracións cristiás co seu correspondente 

elemento natural. 

-  Interese por descubrir elementos da natureza nas celebracións cristiás. 

 

-  O relato bíblico «As vodas de Caná». 

-  Comparación e completado de dúas escenas que representan o relato bíblico. 

-  Actitude relaxada e atención ao escoitar un relato bíblico e a súa ensinanza. 

 

-  Oración de agradecemento a Deus por todo o que nos ofrece a natureza. 

-  Recoñecemento de elementos da natureza que se utilizan nas celebracións cristiás a 

través de distintas actividades (debuxo, coloreado, pegado de adhesivo, etc.). 

-  Actitude de satisfacción ao recitar unha oración de agradecemento a Deus. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de darlle grazas a Deus polos regalos da natureza. 

-  Gusto por realizar a actividade proposta na lámina: elaboración dunha flor para 

levala á casa. 

 

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 e capacidade de atención. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Demostrar responsabilidade e decisión nas súas actuacións. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

Comprender a relación entre o medio natural e os produtos que nos ofrecen para as 

celebracións cristiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 9 

 

 

OBXECTIVOS 

 

  1.  Recoñecer a importancia de dicir a verdade e perdoar. 

  2.  Descubrir xestos concretos para manifestar o amor cristián. 

  3.  Coñecer o relato bíblico «Xesús e Zaqueo». 

  4.  Recitar unha oración de petición a Xesús para que nos ensine a compartir e a 

perdoar. 

  5.  Desenvolver o hábito de pedir perdón por un mal comportamento. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

  1.  Dialoga sobre a importancia de dicir a verdade e perdoar os demais. 

  2.  Sinala bos comportamentos cristiáns. 

  3.  Escoita con interese o relato bíblico «Xesús e Zaqueo» e a súa ensinanza. 

  4.  Expresa unha oración de petición por medio da expresión corporal. 

  5.  Pide perdón cando non se porta axeitadamente. 

 

 

CONTIDOS 

 

-  Importancia de dicir a verdade e perdoar as persoas que nos rodean. 

-  Actitude positiva de escoita cara ao conto. 

-  Diálogo sobre a ensinanza do conto, destacando as consecuencias para o 

protagonista por non dicir a verdade. 

 

 

-  Xestos concretos para manifestar o amor cristián. 

-  Dramatización de escenas que representan comportamentos de amor cristián. 

-  Valoración da importancia de manifestar o amor cristián mediante xestos concretos. 

 

-  O relato bíblico «Xesús e Zaqueo». 

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

-  Identificación dos personaxes do relato, así como a súa ensinanza: o arrepentimento 

e o perdón. 

 

-  Oración de petición a Xesús para que nos ensine a compartir e perdoar. 

-  Observación e diálogo sobre unha escena na que varios personaxes están 

compartindo xogos. 

-  Expresión corporal dunha oración de petición a Xesús. 

 

-  Desenvolvemento de bos hábitos. 

-  Compromiso de habituarse a pedir perdón por un mal comportamento.  

-  Diálogo sobre as consecuencias do compromiso de pedir perdón. 

 

 

 



COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Utilizar a linguaxeverbal 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 

adecuaros ao contexto e á situación. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Realizar observacións para comprender a realidade. 
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