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4º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBXETIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecer o seu propio corpo e as súas posibilidades 

de acción. 

-  Sinala as partes principais do seu corpo. 

- Globalmente móvese con axilidade. 

- Participa en xogos  mostrando destrezas motoras. 

Adquirir progresivamente autonomía nas súas 

actividades habituais. 

- Coñece e respeta as normas e actúa 

autónomamente. 

Desenvolver habilidades comunicativas en 

diferentes linguaxes e formas de expresión. 

- Manifesta interese por comunicarse cos adultos e 

cos iguais. 

- Participa con interese en actividades expresivas 

plásticas. 

- Emprega todas as cores básicas. 

- Mostra interese polos textos presentes no seu 

contorno:  contos calendario... 

Participar en actividades de dramatización, danzas, 

xogo simbólico e outros xogos de expresión 

corporal e musical 

- Paticipa con interese en actividades expresivas 

musicais. 

- Gústalle imitar sons e ritmos diversos. 
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5º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBXETIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, 

as súas posibilidades de acción e aprender a 

respectar as diferenzas. 

- Logra un esbozo da figura humana, diferenciando: cabeza e 

corpo, brazos, mans, pernas e pes. 

- Controla o corpo en movemento adaptándose a diferentes 

situacións de acción. 

Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e 

achegarse á lingua escrita como medio de 

comunicación, información e gozo. 

- Sitúa os obxectos e localízaos: diante-detrás, dentro-fora, 

arriba-abaixo, preto-lonxe, enriba-debaixo,… 

- Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado. 

- Coñece a serie numérica. 

- Asocia algúns números coas cantidades que representan. 

- Asocia figuras xeométricas con obxectos do seu entorno. 

- No proceso de aprendizaxe da lingua escrita, atópase na 

etapa silábica con conrrespondencia sonora. 

 

Desenvolver as súas capacidades afectivas. - Expresa e identifica nel/a mesmo/a diferentes emocións. 

Participar en actividades de dramatización, danzas, 

xogo simbólico e outros xogos de expresión 

corporal e musical 

 

- Paticipa con interese en actividades expresivas musicais. 

- Gústalle imitar sons e ritmos diversos. 
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6º DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

OBXETIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, 

as súas posibilidades de acción e aprender a 

respectar as diferenzas 

- Chega á representación completa do esquema corporal. 

- Gústalle participar en xogos que supoñen exercicio motor como 

carreiras ou saltos. 

- Recoñece as necesidades básicas do corpo. 

Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e 

achegarse á lingua escrita como medio de 

comunicación, información e gozo. 

- Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado. 

- Coñece a serie numérica. 

- Interésanlle os números e o seu emprego na vida cotiá. 

- Asocia as figuras xeométricas coas formas presentes no seu 

contorno. 

- Enumera diferenzas e semellanzas entre obxectos segundo as súas 

propiedades. 

- Mostra interese polos textos escritos presentes no seu contorno. 

- Iniciouse no uso da escrita en situación contextualizadas e reais 

Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente 

pautas elementais de convivencia e de relación 

social, así como exercitarse na resolución pacífica de 

conflitos. 

- Pide perdón cando molesta ou cando lle fai dano a unha compañeira 

ou compañeiro. 

- Coñece e respecta as normas da escola. 

- Ten capacidade para xogar cos compañeiros e compañeiras 

chegando a acordos. 

Participar en actividades de dramatización, danzas, 

xogo simbólico e outros xogos de expresión corporal 

e musical 

- Paticipa con interese en actividades expresivas musicais. 

- Gústalle imitar sons e ritmos diversos. 
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INGLÉS 

 

 

 

OBXETIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe 

dunha lingua e cultura estranxeiras, interesándose 

por participar en interaccións orais, en rutinas, 

xogos, cancións e lectura de contos. 

- Amosa unha actitude positiva cara á 

aprendizaxe dunha lingua estranxeira 

mostrando interese e respecto pola mesma. 

- Escoita, imita e reproduce rimas, cancións e 

xogos moi sinxelos. 
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RELIXIÓN 

 

 

 OBXETIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

4º E.I. 
 

Expresar e tradicións, festas e aniversarios mais 

importantes, exercitando as habilidades motrices 

para relacionarse cos demais. 

- Recoñece algún signos e manifestacións das festas 

do Nadal. 

 - Recoñece a María como nai de Xesús e dos 

cristiáns. 

5º E.I. 
 
 

Descubrir que María é a nai de Xesús e tamén nai 

de tódolos cristiáns, que forman parte dunha gran 

familia. 

- Participa celebrando o nacemento de Xesús. 

- Amosa interese por coñecer a vida de Xesús e 

María. 

 6º E.I. Favorecer a realización de actividades que 

promovena a participación, a cooperación e 

xenerosidade como medio de expresar o amor de 

Deus e a fraternidade. 

- Coñece o relato do nacemento de Xesús e o 

anuncio do anxo e os pastores. 

 

Respectar as persoas e cousas do seu entorno, 

coidalas e preocuparse delas, como Xesús fixo e nos 

ensina a facer. 

 

- Recoñece na parábola da Ovella perdida que 

Xesús nos quere e nos coida. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación directa do alumnado (a través de vídeos que nos envían as 
familias) 

  - Observación e valoración das produccións do alumnado. 

Instrumentos: 
- Valoración dos traballos que entreguen as familias. 
- Valoración dos comentarios que vaian facendo as familias sobre os 
traballos enviados. 

Cualificación final 

En educación infantil non se establece unha cualificación final de curso, 

senón que se avalía e se gradúa en tres niveis. 

Terase en conta os resultados do primeiro e segundo trimestre. As tarefas 

realizadas durante o terceiro trimestre sempre se valorarán positivamente. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Realizaranse actividades que teñan en conta a situación especial das 
familias para facilitarlles esta labor. Por isto propoñense actividades 
de varios tipos: 
- Rutinarias: similares ás que realizabamos na aula: dicir o día, o 
tempo, escribir o nome… 
- Específicas: cada certo tempo enviaranse a través da páxina web do 
cole actividades para que os nenos/as poidan realizar na casa e que 
versarán sempre sobre os contidos traballados no primeiro e no 
segundo trimestre. Procurarase alternar actividades impresas con 
actividades online 
- Outras: enviaranse aos nenos/as xogos e vídeos acerca dos 
diferentes contidos traballados para reforzalos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Dada a situación especial compre modificar en certo modo a 
metodoloxías: 
- As actividades enviaranse con moito tempo para que os nenos/as e as 
súas familias poidan imprimilas e elaboralas. 
- Enviaranse actividades que non precisen impresión e que se poidan 
devolver ao mestre/a vía online. 
- Facilítase o correo dos/as mestres/as para calquera dúbida. 
- Establecese comunicación vía Abalar para os problemas que vaian 
xurdindo. 
- Realizaranse videoconferencias vía Webex cando así o consideren 
oportuno os/as mestres/as. 

Materiais e recursos 

Tódalas propostas de actividades implican, en principio contar con 
recursos TIC para o acceso ás mesmas. 
Puxémonos en contacto ca maioría das familias polo que se observa 
que a maioría dispoñen dos recursos para acceder as mesmas. 
Naqueles casos que vaian xurdindo puxemos medios suficientes para 
que se comuniquen con nós e tratar de solucionar o problema de 
medios e/ou contectividade. 
Ademáis, propóñense actividades que non precisan ser impresas, así 
como xogos e vídeos online. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 As familias serán informadas da modificación das 
programacións mediante mensaxe enviado a través da 
aplicación Abalar. 

 Páxina web do centro. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


