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Adaptación da programación didáctica de 4º, 5º e 6º nivel de Educación 

Infantil 

3º trimestre do curso 2019-2020 

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o equipo de Educación 

Infantil propón unha serie de medidas tomadas en consenso relacionadas coa 

avaliación e os seus instrumentos, así como a metodoloxía que se vai 

empregar e os recursos dos que imos a dispoñer, ademais da comunicación 

coas familias. 

Dito isto, en Educación Infantil estableceranse os seguintes criterios de 

avaliación divididos nas 3 areas: 

 Area de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal: 

1. Representar e nomear partes do corpo. 

2. Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e 

comprender os das demais persoas. 

3. Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, 

colaborar en tarefas e aceptar as normas. 

4. Aceptar as pequenas frustracións que se lle presentan. 

5. Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e 

adaptalo ás características dos obxectos, á acción e á vida cotiá. 

 

 Area do coñecemento do contorno: 

1. Resolver problemas matemáticos sinxelos da vida cotiá. 

2. Adquirir nocións temporais e espaciais básicas. 

3. Aprender a valorar a importancia do medio natural. 

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

participar en actividades para conservala. 
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 Area de linguaxe: comunicación e representación: 

1. Escoitar con atención a lectura de diferentes textos literarios: contos, 

relatos, lendas, poesías... 

2. Mostrar una actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira. 

3. Lembrar cancións e fragmentos de música traballados. 

4. Usar o debuxo como medio de expresión e comunicación de feitos, 

sentimentos, emocións... 

 

Na situación na que nos atopamos actualmente non nos permite facer 

unha avaliación directa sobre o alumando, polo tanto teremos en conta que a 

avaliación, tal e como establece a Orde do 25 de Xuño de 2009 pola que se 

regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da 

educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, será global, continúa e 

formativa, o que nos permite facer unha observación dos progresos do 

alumnado tanto na 1ª avaliación como na 2ª e seguir unha mesma continuidade 

para mellorar as cualificacións. 

Nesta avaliación tamén se terán en conta todas as competencias 

básicas establecidas no Decreto 330/2009, do 4 de Xuño, polo que se 

establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de 

Galicia, as cales se traballan mediante unha serie habilidades básicas para 

poder chegar a súa consecución. Neste momento traballarémolas coas 

actividades que se lle envían ó alumnado para realizar nas súas casas. 

 

2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

De entre os procedementos de avaliación que teremos en conta  dada a 

situación do COVID-19 son: 

 As cualificacións do 1º e 2º trimestre. 

 Os traballos enviados polo alumnado. 

 A través do contacto coas familias e alumando. 
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Cabe destacar que as cualificacións do 3º trimestre tal e como establece 

a Instrución do 27 de abril de 2020, xa citada, sempre serán en beneficio do 

alumnado. 

Para dar cumprimento ao sinalado anteriormente contamos seguintes 

instrumentos de avaliación:  

 Diario docente. 

 Entrevistas coas familias.  

 Traballos individuais.  

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE. 

Durante o terceiro trimestre, seguimos traballando co alumnado a través 

do blogue da aula, mediante actividades como, vídeos, xogos, ciencia, 

actividades impresas… empregando contidos xa traballados nos outros 

trimestres. Nalgunha ocasión traballamos algún centro de interese novo, como 

por exemplo a Primavera (dado que nese momento estábase a producir o na  

nosa contorno), pero en ningún momento se avaliarán estas actividades. Só se 

terá en conta todo o traballado e adquirido durante o 1º e 2º trimestre. Estas 

actividades serán sempre a realizar de forma voluntaria e pódense conseguir 

mediante o blogue de Educación Infantil ou recollendo no Concello as 

actividades impresas. 

 Ademais de todo isto tamén se terán en conta os seguintes aspectos: 

 Relación entre o docente e o alumnado por medio de diferentes 

canles. 

 Adecuación das actividades á situación. 

 Adecuación das propostas metodolóxicas. 

 Grado de participación das familias na medida das súas 

posibilidades. 

 A organización do tempo: 

o Flexible. 

o Respectando os ritmos xerais e particulares. 
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 A organización do espazo axeitada: 

o Favorecendo o intercambio de ideas entre familia-escola. 

o Fomentando o espírito de orde. 

 Os materiais empregados: 

o Están ao alcance de todo o alumnado. 

o Resultan educativos, motivadores, atractivos, suficientes, 

seguros… 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

A comunicación coas familias realizase mediante a aplicación Abalar 

Móbil, a páxina web do centro, weebex ou telefonicamente. 

 

As titoras de Educación Infantil, agradecen a colaboración das nais e 

dos pais dos nenos e nenas para seguir adiante co curso nestas circunstancias 

tan extraordinarias. 

 

 

 


