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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

2.-CONTRIBUCIÓN DESDE AS ÁREAS DE E.I. AO         DESENVOLVEMENTO 

DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

3.- OBXECTIVOS DE AULA –TITORA 

4.- OBXECTIVOS E CONTIDOS SECUENCIADOS DE NIVEL POR  ÁREAS: 

   4.1.COÑECEMENTO DE SI MESMO/A E AUTONOMIA PERSOAL 

   4.2.COÑECEMENTO DO CONTORNO  E INTERACCIÓN CO MUNDO. 

   4.3 LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN    

5.- AVALIACIÓN 

  5.1. CRITERIOS CONCRETOS DE AVALIACIÓN 

  5.2. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

  5.3.PROCEDEMENTOS  DE AVALIACIÓN. 

 5.4. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 6.- METODOLOXÍA CONSIDERANDO AS COMPETENCIAS COMO 

ELEMENTO ORGANIZADOR: 

    6.1. PRINCIPIOS METODOLÓXICOS. 

  6.2. METODOLOXÍA “O TRABALLO POR PROXECTOS”:FASES. 

  6.3. ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS E ORGANIZACIÓN DA AULA 

  6.4. TEMPORALIZACIÓN DE OBXECTIVOS E CONTIDOS. 

  6.5. ACTIVIDADES. 

  6.6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
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7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

8.- CONCRECIÓN DO PLAN TIC.  

9.- CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA. 

10.- RECURSOS DIDÁCTICOS. 

11.- PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 

12.- COLABORACIÓN.PARTICIPACIÓN  DAS FAMILIAS. 

13.- PERIODO DE ADAPTACIÓN. 

 

1.-  INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

     Tomando como base lexislativa o Decreto 330/2009, do 4 de Xuño, polo que se 

establece o Currículo da Educación  Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e 

apoiándonos tamén no PCC do centro, elaborase a Programación do nivel  adaptándoa  

ás características do centro e ás do noso alumnado. 

 Tamén tense  en conta o Decreto do Plurilingüísmo (Decreto 79/2010) polo que 

fomentarase que o  alumnado acade a competencia  en comunicación lingüística nas 

dúas linguas oficiais, así como nunha estranxeira seguindo as indicacións do Proxecto 

Lingüístico do centro. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN    

No centro contamos con dúas aulas de 4º de infantil. A aula de 3 anos A está 

formada por 18 nenos/as, dos cales 9 son nenos e 9 son nenas. A aula de 3 anos B está 

composta por 17 nenos/as, dos cales 9 son nenOs e 8 son nenas. 
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Con todos realizase un período de adaptación e incorporación gradual á escola, por 

ser de novo ingreso o bcolexio durante o primeiro mes. Este período en concreto irá do 10 

de setembro ao 25, ambos incluídos. 

 Deste período de adaptación e incorporación gradual informase ás familias nunha 

xuntanza inicial conxunta coas dúas profesoras de nivel.  Xuntanza que este curso debido á 

situación do COVID se realiza de xeito virtual a través da plataforma cisco webex. 

Na aula contaremos con dúas mestras de infantil que farán funcións de apoio en 

determinadas horas, tamén unha mestra de Relixión Católica cunha sesión semanal en 

cada unha das aulas e un mestre de Lingua Inglesa con 2 sesións á semana de 25 minutos. 

Ademáis tamén contamos cunha mestra especialista en música que impartirá unha hora 

semanal en cada grupo 

 

 

 

 2.- CONTRIBUCIÓN DESDE AS ÁREAS DE E.I. AO         

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

A incorporación das competencias básicas no currículo obriga a reformular a 

práctica educativa. Para desenvolver as competencias, traballarase sobre todo por 

proxectos, resolvendo problemas, fomentando a curiosidade, a  formulación e 

contrastación de hipóteses. Dende a metodoloxía de proxectos trátase de achegar a escola 

á vida diaria. Empregando un enfoque globalizador, partindo dos intereses dos nenos e 

nenas, das súas experiencias e coñecementos previos. Dende a perspectiva didáctica, o 

proxecto articúlase como un itinerario formativo planificado en situación de ensino nas 

que poñen en práctica as diferentes competencias básicas. 
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    Competencia en comunicación lingüística: Contribuirase á mellora da competencia 

lingüística fomentando a participación, respectando a diversidade de respostas e ofrecendo 

un clima no que se anime a ler, escribir e conversar.  

   Competencia matemática: Contribuirase á mellora da competencia matemática na 

medida en que os elementos e razoamentos matemáticos sexan empregados para 

enfrontarse ás situacións cotiás e reais que o precisen. 

   Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: Contribuirase á 

adquisición desta competencia iniciando o alumnado no pensamento científico, 

potenciando habilidades de investigación: formular hipóteses, recoñecer evidencias, 

observar, formular interrogantes, descubrir alternativas, verificar, predicir, xerar novas 

ideas e solucións… 

   Tratamento da información e competencia dixital:   Para mellorar esta competencia, é 

preciso propoñer situacións nas cales sexa necesario resolver problemas reais, para o cal se 

recorrerá ao tratamento da información e ao uso dos recursos tecnolóxicos dispoñibles. 

   Competencia social e cidadá: Contribuirase ao desenvolvemento desta competencia 

traballando as habilidades sociais que permitan mediar nos conflitos de convivencia, 

axuden a resolvelos con actitude construtiva e a tomar decisións con autonomía.  

   Competencia cultural e artística: Contribuirase ao desenvolvemento desta competencia 

acercando a aula diferentes manifestacións culturais e artísticas, convertindo a escola nun 

espazo en que se aprecie e goce coa arte e coas manifestacións culturais, onde se potencie 

o emprego dalgúns recursos da expresión artística para realizar creacións propias; onde se 

manteña unha actitude aberta, respectuosa e crítica cara á diversidade de expresións 

artísticas e culturais e onde se impulse cultivar a capacidade estética e creadora de cada 

criatura e o interese por participar na vida cultural e por contribuír á conservación do 

patrimonio. 
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   Competencia para aprender a aprender:  Contribuirase á mellora desta competencia 

deseñando unha práctica educativa que incida na potenciación da comprensión e da 

expresión lingüística, da memoria, da motivación, da observación, dos rexistros das 

aprendizaxes, do traballo cooperativo e por proxectos, da resolución de problemas, 

posibilitando por parte dos nenos e nenas a planificación e organización da tarefa que se 

vai realizar, a selección e o tratamento da información a través dos diferentes recursos 

tecnolóxicos. 

   Autonomía e iniciativa persoal: Contribuirase mediante fórmulas «de saber» e «de 

facer» contextualizadas. Permitindo no noso alumanado a iniciativa a imaxinar, emprender 

accións, desenvolver proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza e 

responsabilidade. 

    O enfoque por competencias modifica os puntos de vista convencionais sobre a 

forma de aprender e de ensinar, pois o aspecto central non é a acumulación de 

coñecementos, senón o desenvolvemento das posibilidades que posúe calquera. 

 

3.- OBXETIVOS DE AULA (TITORA) 

Durante o presente curso escolar  os obxectivos  que se pretenden desenvolver son  

en relación ó alumnado, ó ciclo, e ó colexio pero tamén en relación cas familias. Estes 

obxectivos son: 

 Levar a cabo observacións de como se van adaptando á rutina da aula ós nenos/as 

que ingresan neste curso na aula. 

 Levar un rexistro individual de tódolos nenos/as, dos seus coñecementos previos 

(Avaliación inicial).  
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 Establecer comunicación periódica co profesorado que imparte docencia no mesmo 

grupo co fin de ter unha boa coordinación  metodolóxica e  poder obter e compartir 

información acerca dos nenos e nenas, tanto a  principio e final dos trimestres nas 

sesións de avaliación, e sempre que se considere necesario. 

 Establecer unha comunicación fluída cas familias para informar sobre a marcha do 

curso, a principio e final dos trimestres, e sempre que se considere necesario (titora-

individual,e/ou grupal), estas comunicacións faranse de xeito virtual e 

excepcionalmente de modo presencial . 

 Fomentar a participación, directa ou indirecta, das familias, solicitando axuda e 

colaboración ós pais/nais para determinadas actividades: biografías, contacontos, 

etc. Cremos importante que as familias sigan participando no día a día da escola, 

intentaremos que estas participacións se fagan on-line, con aporte de vídeos, 

grabacións... 

 Organizar o espazo da aula en función das diferentes actividades se realicen. 

 Programar actividades conxuntas coas profesoras-titoras do ciclo e de nivel para 

aquelas actividades que se vaian desenvolver no centro: magosto, día da paz,  

árbore, letras galegas..... tamén tendo en conta a particularidade deste ano. Serán 

actividades a realizar dentro do grupo burbulla. 

 Elaborar os boletíns de avaliación trimestral. 

 Familiarizar ós nenos/as coas novas tecnoloxías: ordenador. 
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4.- OBXECTIVOS E CONTIDOS SECUENCIADOS DE NIVEL POR  ÁREAS  

ÁREA I : IDENTIDADE E AUTONOMÍA PERSONAL 

OBXECTIVOS SECUENCIADOS 

 Identificar gradualmente as propias características, posibilidades e limitacións. 

 Identificar as partes do seu corpo e algunhas das súas funcións e iniciarse na súa 

representación. 

 Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias. 

 Planificar e secuenciar a propia acción para realizar tarefas sinxelas ou  resolver 

problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas frustracións e manifestando unha 

actitude tendente a superar as dificultades que se presentan . 

 Desenvolver actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración. 

 Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a 

hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde . 

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

desenvolvemento das tarefas. 

 Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais -idade, 

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

 Descubrir o xogo como medio que favorece a aceptación propia, o  

desenvolvemento humano e a manifestación de emocións. 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS 

BLOQUE 1. O CORPO E A PROPIA IMAXE 

 Recoñecemento progresivo das posibilidades e características do seu corpo. 
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 Potenciación da construción do esquema corporal a partir das sensacións e das 

percepcións do propio corpo. 

 Recoñecemento das percepcións sensoriais que proveñen dos propios músculos e 

articulacións-. 

 Aceptación da súa imaxe corporal e goce xogando co seu corpo. 

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

preferencias e intereses propios. 

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

posibilidades e recoñecendo as limitacións propias . 

 Recoñecemento dos sentidos como medio de expresión e percepción. 

 Observación  dos cambios físicos nas persoas ao longo do tempo. 

 Aceptación da identidade propia e das demais persoas. 

 Recoñecemento e vivenciación das referencias espazo - temporais en relación co 

propio corpo. 

 Desenvolvemento da identidade sexual. 

 

BLOQUE 2. XOGO E MOVEMENTO 

 Goce polo xogo  como medio para coñecer a realidade, iniciándose en actitudes de 

axuda e cooperación. 

 Adaptación do ton e a postura ás características do obxecto. 

 Aceptación de compromisos, establecendo acordos en consideración a súa persoa e 

ás outras. 

 Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotoras finas e grosas . 
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 Adquisición dun maior dominio das súas capacidades corporais: desenvolvendo as 

habilidades motoras, o control de ton, equilibrio e respiración en movementos e 

desprazamentos, alternando diferentes velocidades, direccións e posicións e 

valorando os seus progresos. 

 Potenciación das súas capacidades motoras, de coordinación e orientación nos 

espazos cotiáns. 

 Exploración das posibilidades perceptivas, motrices e expresivas propias. 

 

BLOQUE 3. A ACTIVIDADE COTIÁ 

 Interese por participar en actividades da vida cotiá, con progresiva autonomía na 

súa realización, regulando o propio comportamento,  

 para camiñar cara a resolución pacífica de conflitos. 

 Habilidades para a interacción e colaboración. 

 Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo. 

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

normas de funcionamento do grupo. 

 Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal: capacidades, actitudes e 

coñecementos, aplicándoos nas súas actividades diarias. 

 

BLOQUE 4. O COIDADO PERSOAL E A SAÚDE 

 Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación, 

descanso.... 
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 Iniciación na práctica de accións que favorezan a interacción e adquisición de 

hábitos saudables como a hixiene corporal e ambiental, a adecuada alimentación e 

o descanso. 

 Valoración  da necesidade de desenvolverse en espazos saudables identificando as 

condicións que os caracterizan e colaborando no seu mantemento. 

 Emprego responsable e axeitado de instrumentos, ferramentas e instalacións para 

previr accidentes, evitar situacións de risco propias e en relación coas outras 

persoas,  sendo quen de pedir axuda. 

 Fomento de hábitos de prevención de enfermidades e  accidentes doméstico. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO E INTERACCIÓN CO MUNDO 

OBXECTIVOS SECUENCIADOS 

 Observar e explorar de forma activa o seu contorno.  

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

contorno desenvolvendo actitudes de coidado e respecto. 

 Iniciarse na formulación de hipóteses sobre os acontecementos da vida diaria . 

 Relacionarse coas demais persoas interiorizando progresivamente as pautas de 

comportamento social. 

 Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia e algunhas das súas 

características . 

 Establecer  relacións de confianza, afecto e colaboración . 

 Apreciar  e facer seus algúns elementos significativos propios da cultura galega -

expresións artísticas, costumes, festas populares, folclore, gastronomía, etcétera- . 
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 Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e 

coleccións. 

 Iniciarse na interpretación da vida en clave de lóxica: establecendo relacións, 

explorando e comparando. 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS 

BLOQUE 1. MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIÓNS E MEDIDA 

 Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no medio, 

recoñecendo  as súas funcións e usos cotiáns. 

 Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades  de obxectos e de materiais: 

naturais -area, madeira, pluma...- e artificiais -plástico, vidro, cartón...-. 

 Interese pola clasificación de obxectos e materiais. 

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

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

 Utilización do conteo como estratexia para obtención dun dato numérico. 

 Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida cotiá: 

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

 Iniciación a algúns xogos de mesa e xogos populares . 

 Investigación do comportamento físico -caer, rodar, escorregar, botar, ...- de 

diferentes materiais e obxectos -plumas, latas, bólas, paus, caixas..... 

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

través da estimación: comparando, observando.... 

 Interese e curiosidade polos instrumentos de medida convencionais -regras, cintas 

métricas, metros, reloxos, cronómetros,.... 



 13 

 Orientación temporal en situacións cotiás empregando diferentes nocións e 

relacións tales como: secuencias - mañá e tarde, día e noite, onte –hoxe -mañá, día 

–semana -; duración -mais -menos- e velocidade -rápido – lento-. 

 Establecemento de relacións de orientación espacial de localización, dirección, 

distancia e posición, respecto a obxectos e persoas. 

 Exploración lúdica con algúns corpos xeométricos elementais . 

 Vivenciación do espazo cotiá e habitual. 

 

BLOQUE 2. ACHEGAMENTO Á NATUREZA 

 Identificación no estudo dalgunhas características  e funcións vitais dos seres vivos 

empregando a exploración sensorial. 

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

acuario, terrario, plantación,..... 

 Identificación  dalgunhas características e cambios nos procesos de crecemento. 

 Curiosidade e respecto cara aos elementos do medio natural, especialmente animais 

e plantas. 

 Descubrimento das diferentes formas nas que se  encontra a auga na natureza. 

 Identificación dos cambios que se producen  en canto á luminosidade e ao clima. 

 Formulación  de hipóteses sobre as causas e consecuencias de fenómenos do medio 

natural - choiva, vento, día, noite..... 

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

 

 

BLOQUE 3. CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE 
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 Identificación da familia e a escola como primeiros grupos sociais de pertenza, 

asumindo pequenas responsabilidades. 

 Achegamento ás funcións  que cumpren diversas persoas presentes na súa 

comunidade, evitando estereotipos sexistas. 

 Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamento, amosando 

disposición para compartir e para resolver conflitos cotiáns mediante o diálogo . 

 Recoñecemento dalgúns acenos de identidade cultural. 

 

 ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN  

 

OBXECTIVOS SECUENCIADOS 

 Utilizar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, de expresión 

de ideas e sentimentos. 

 Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais - a mirada e o xesto -  

como elementos xenuínos da comunicación humana . 

 Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números e signos 

convencionais poden representar os pensamentos, experiencias, e coñecementos. 

 Comunicarse oralmente nunha das dúas linguas oficiais e iniciar a comunicación na 

outra con distintos propósitos -expresar sentimentos, emocións, desexos, ideas, ... 

 Comprender a intencionalidade comunicativa das persoas adultas, adoptando unha 

actitude positiva cara as linguas. 

 Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira –saúdos, cancións, fórmulas de 

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

expositivos, enumerativos, informativos, prescriptivos. 

  Comprender, reescribir -tendo en conta as diferentes  etapas individuais no 

proceso de adquisición da lingua escrita- e recrear, algúns textos literarios.  

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

pracer. 

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

inventar, transformar....dende as súas ideas, sentimentos, experiencias, 

coñecementos.... 

 Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes . 

 Desenvolver o sentir de autoconfianza nas  producións artísticas persoais 

amosando interese pola súa mellora, respectando e valorando as creacións propias 

e as das demais persoas. 

 Achegarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC como ferramentas  de 

busca de información, creación, expresión e comunicación. 

 

CONTIDOS SECUENCIADOS 

BLOQUE 1. LINGUAXE VERBAL 

Escoitar, falar e conversar 

 Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos, para 

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

persoas. 
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 Participación de forma oral en conversacións, narracións, anécdotas, chistes, xogos 

colectivos e outros, incrementando o seu vocabulario e empregándoo con crecente 

precisión. 

 Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, respectando 

quendas e escoitando atentamente. 

 Inicio no emprego axeitado das formas socialmente establecidas para relacionarse 

coas demais persoas -saúdos, despedidas, formulas de cortesía, cumprimentos...... 

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

situacións habituais de comunicación, amosando unha actitude positiva cara esta 

lingua. 

APROXIMACIÓN Á LÍNGUA ESCRITA 

 Achegamento á lingua escrita como medio de comunicación, información e goce. 

 Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes da lingua escrita como libros, 

enciclopedias, revistas, periódicos, carteis, etiquetas, , cartas, cómics,. 

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

Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais -nomes 

propios, días da semana,...-. Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas 

atendendo a propiedades cuantitativas -cantidade de letras, palabras longas e 

palabras curtas- e propiedades cualitativas -variedade de grafías- . 

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

Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais -nomes 

propios, días da semana, meses, personaxes e títulos de contos, poemas ...-. 

Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a propiedades 
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cuantitativas -cantidade de letras, palabras longas e palabras curtas- e propiedades 

cualitativas -variedade de grafías. 

  Iniciación no uso da escritura en situacións contextualizadas e reais. 

 Potenciación e valoración da creatividade e a fantasía como recurso para produción 

de textos literarios. 

 Invención e produción dos seus primeiros textos literarios . 

ACHEGAMENTO Á LITERATURA 

 Iniciarse como oínte da lectura en voz alta, realizada por unha lectora ou 

lector, de  contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas, teatro... tanto tradicionais como 

contemporáneas, nas dúas linguas oficiais . 

 Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición cultural 

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

producen. 

  Participación en xogos lingüísticos -encadeados de palabras, adiviñas, 

trabalinguas, onomatopeas,... para divertirse e para aprender na compaña de iguais 

e de persoas adultas. 

 Interese por compartir opinións  provocadas polas producións literarias. 

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

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

o coñecemento. 

 

BLOQUE 2. LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E CORPORAL 

 Exploración sensorial dos elementos presentes no entorno integrando actividades 

de tocar, ulir, oír e ver. 
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 Potenciación   da súa imaxinación e fantasía para enriquecer a actividade creativa. 

 Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a linguaxe 

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

 Goce coas  obras artísticas. 

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

soportes -papeis, cartón, arame, plástico, telas, cortiza, barro, rasquetas, cepillos, 

esponxas, pantalla de ordenador,....-, e das distintas técnicas -debuxo, pintura, 

collage, amasado, modelado,....-. 

 Experimentación e coñecemento das posibilidades de transformación dos 

diferentes materiais e obxectos. 

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

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

 Iniciarse na interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas 

mantendo un diálogo ante a obra de arte; manifestando as emocións e sensacións 

que producen, as ideas que suxire, así como indicando o que gusta e o que non. 

 Valoración de diferentes tipos de obras plásticas presentes no contorno,  en museos  

e exposicións reais ou virtuais, obradoiros de artistas e persoas artesás. 

 Iniciación na planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o seu 

desenvolvemento e posterior comunicación, valorando a realización de bosquexos 

para a consecución dunha melloría na produción. 

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

e de instrumentos musicais. 

 Recoñecemento de sons do contorno natural e social. 
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 Creación de secuencias de movementos  e ritmos a partir das sensacións que lle 

xera a música. 

 Iniciación na audición atenta de obras musicais populares, clásicas e 

contemporáneas. Participación activa e goce na interpretación de cancións e xogos 

musicais. 

 Iniciación na interpretación de xestos e movementos como recursos corporais para 

a expresión e a comunicación, e o intercambio afectivo. 

 Iniciación en xogos simbólicos e dramáticos improvisando incluso personaxes. 

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

xogos de expresión corporal  -mimo, monicreques.... 

 Iniciación á dramatización de textos literarios . 

 

BLOQUE 3. LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 

A COMUNICACIÓN 

 Identificación  da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías -videotecas, 

coleccións de  CD, ordenadores, Internet… como fontes de información e de 

comunicación. 

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

tecnolóxicas -ordenador, cámara web, cámara fotográfica, encerado dixital 

interactivo, gravadoras e reprodutores de imaxe e son,. 

 Achegamento ao uso do ordenador, á cámara fotográfica…. 
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5.-AVALIACIÓN.       

De acordo coa lexislación vixente, orde do 25 de xuño de 2009 (DOG 10-07-09) pola que 

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

educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, a avaliación está concibida 

como un instrumento regulador, orientador e autocorrector do proceso educativo.  

  

5.1.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ÁREA DE IDENTIDADE E AUTONOMÍA 

PERSOAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA 

ÁREA DE IDENTIDADE E 

AUTONOMIA PERSONAL 

INDICADORES OBSERVABLES 

 Recoñecer, identificar e 

representar o corpo na súa 

globalidade  

 Iniciarse na coordinación  e 

posibilidades motrices do seu 

corpo.  

 Os sentidos e  as sensacións. 

 Construír unha imaxe positiva 

propia e aceptar a súa identidade,  

recoñecendo as súas limitacións. 

 Identificar semellanzas e 

diferenzas entre as persoas. 

 É capaz de recoñecer, identificar e 

representar o corpo na súa 

globalidade  

 É capaz de coordinar e controlar o 

seu corpo,  

 É capaz de recoñecer os sentidos e 

identificar sensacións. 

 É capaz de construír unha imaxe 

positiva propia e aceptar a súa 

identidade,  recoñecendo as súas 

limitacións. 

 É capaz de identificar semellanzas 
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 Identificar e manifestar os propios 

sentimentos.  

 Participar en xogos, mostrando 

destrezas motoras e habilidades 

manipulativas cada vez mais 

axustadas. 

 Participar en xogos e actividades 

colectivas iniciandose na 

aceptación das normas que os 

rexen.  

 Resolver con iniciativa e 

autonomía as actividades da vida 

cotiá, colaborar en tarefas e 

aceptar as normas. 

 Manifestar hábitos de saúde, 

alimentación, hixiene corporal e 

benestar utilizando adecuadamente 

espazos e materiais. 

 Identificar situacións de risco.  

 

e diferenzas entre as persoas. 

 É capaz de identificar e manifestar 

os propios sentimentos.  

 É capaz de participar en xogos, 

mostrando destrezas motoras e 

habilidades manipulativas cada vez 

mais axustadas. 

 É capaz de participar en xogos e 

actividades colectivas aceptando as 

normas que os rexen.  

 É capaz de resolver con iniciativa 

e autonomía as actividades da vida 

cotiá, colaborar en tarefas e 

aceptar as normas. 

 É capaz de manifestar hábitos de 

saúde, alimentación, hixiene 

corporal e benestar utilizando 

adecuadamente espazos e 

materiais. 

 É capaz de identificar situacións 

de risco. 
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5.1.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN ÁREA DE  COÑECEMENTO DO 

CONTORNO E INTERACCIÓN CO MUNDO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA 

ÁREA COÑECEMENTO DO 

CONTORNO E INTERACCIÓN CO 

MUNDO 

INDICADORES OBSERVABLES 

 Explorar os obxectos e elementos 

do contorno inmediato  

 Recoñecer os seus atributos e 

calidades. Agrupar, clasificar e 

ordenar  estes elementos e 

coleccións, segundo distintos 

criterios. 

 Empregar os números para 

identificar, contar, clasificar, 

informarse e ordenar elementos da 

realidade. 

 Propoñer e resolver problemas 

sinxelos. 

 Recoñecer algúns aspectos 

xeométricos básicos -liñas, puntos, 

rectángulos, cadrados, triángulos, 

círculos, esferas, cubos. 

 Describir e representar dun xeito 

 É capaz de explorar os obxectos e 

elementos do contorno inmediato. 

 Recoñecer os seus atributos e 

calidades. agrupar, clasificar e 

ordenar  estes elementos e 

coleccións, segundo distintos 

criterios. 

 É capaz de empregar os números 

para identificar, contar, clasificar, 

informarse e ordenar elementos da 

realidade. 

 É capaz de propoñer e resolver 

problemas sinxelos. 

 É capaz de recoñecer algúns 

aspectos xeométricos básicos -

liñas, puntos, rectángulos, 

cadrados, triángulos, círculos, 

esferas, cubos. 
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elemental a situación das propias 

nenas e nenos en relación a 

obxectos e ás demais persoas.  

 Usar e comprender nocións 

temporais básicas ordenando 

temporalmente feitos referidos a 

súa vida.  

 Dar mostras de interesarse polo 

medio natural e os seus cambios.  

 Identificar e nomear algúns dos 

seus compoñentes, establecendo 

relacións sinxelas de 

interdependencia. 

 Manifestar actitudes de coidado e 

respecto cara á natureza e 

participar en actividades para 

conservala. 

 Identificar e recoñecer as 

diferentes etapas da vida nas 

persoas e outros seres vivos. 

 Identificar e coñecer os grupos 

sociais máis significativos do seu 

contorno.  

 Recoñecer algunhas 

 É capaz de describir e representar 

dun xeito elemental a situación das 

propias nenas e nenos en relación a 

obxectos e ás demais persoas . 

 É capaz de usar e comprender 

nocións temporais básicas 

ordenando temporalmente feitos 

referidos a súa vida.  

 É capaz de dar mostras de 

interesarse polo medio natural e os 

seus cambios.  

 Ë capaz de identificar e nomear 

algúns dos seus compoñentes, 

establecendo relacións sinxelas de 

interdependencia.  

 É capaz de manifestar actitudes de 

coidado e respecto cara á natureza 

e participar en actividades para 

conservala. 

 Etapas da vida nas persoas e outros 

seres vivos. 

 É capaz de identificar e coñecer os 

grupos sociais  

máis significativos do seu 
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manifestacións culturais próximas 

. 

contorno. 

 É capaz de recoñecer algunhas 

manifestacións culturais próximas 

. 

 

 

 

 

 

 5.1.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN ÁREA DE LÍNGUAXES: COMUNICACIÓN 

E REPRESENTACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA 

AREA  LINGUAXES: 

COMUNICACIÓN E 

REPRESENTACIÓN 

INDICADORES OBSERVABLES 

 Utilizar a lingua oral do modo máis 

conveniente para unha comunicación 

positiva con iguais e con persoas 

adultas, segundo as intencións 

comunicativas. 

 Comprender mensaxes orais diversas, 

mostrando unha actitude de escoita 

atenta e respectuosa. 

 Amosar unha actitude positiva cara a 

 É capaz de utilizar a lingua oral do 

modo máis conveniente para unha 

comunicación positiva con iguais e 

con persoas adultas, segundo as 

intencións comunicativas. 

 É capaz de comprender mensaxes 

orais diversas, mostrando unha 

actitude de escoita atenta e 

respectuosa. 
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aprendizaxe dunha lingua estranxeira, 

interesándose por participar en 

interaccións orais  en rutinas, xogos  e 

situacións habituais de comunicación. 

 Mostrar interese polos textos escritos 

presentes na aula e no contorno 

próximo, iniciándose no seu uso e na 

comprensión das súas finalidades. 

  Interesarse e participar nas situacións 

significativas de lectura e escritura que 

se producen na aula. 

 Producir diferentes textos 

individualmente ou en grupo -con 

escritura convencional ou non-, 

iniciándose no uso do teclado para a 

codificación, con propósitos e 

intencións diferentes: recoller e 

transmitir información, goce.... 

 Gozar compartindo a escoita e a 

lectura en voz alta de textos literarios: 

contos, relatos, lendas, poesías, rimas, 

adiviñas, ..... 

 Utilizar a biblioteca con respecto e 

coidado, valorándoa como recurso 

 É capaz de amosar unha actitude 

positiva cara a aprendizaxe dunha 

lingua estranxeira, interesándose por 

participar en interaccións orais  en 

rutinas, xogos  e situacións habituais 

de comunicación. 

 É capaz de mostrar interese polos 

textos escritos presentes na aula e no 

contorno próximo, iniciándose no seu 

uso e na comprensión das súas 

finalidades.  

 Interesarse e participar nas situacións 

significativas de lectura e escritura que 

se producen na aula. 

 É capaz de producir diferentes textos 

individualmente ou en grupo -con 

escritura convencional ou non-, 

iniciándose no uso do teclado para a 

codificación, con propósitos e 

intencións diferentes: recoller e 

transmitir información, goce.... 

 É capaz de gozar compartindo a 

escoita e a lectura en voz alta de textos 

literarios: contos, relatos, lendas, 
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informativo, de entretemento e goce. 

 Expresarse e comunicarse utilizando 

medios, materiais e técnicas propios 

das diferentes linguaxes artísticas e 

audiovisuais  

 Mostrar interese por explorar as súas 

posibilidades de expresión e 

representación, por gozar coas súas 

producións e por compartir  as 

experiencias creativas, estéticas e 

comunicativas. 

 Utilizar, na medida das súas 

posibilidades, a linguaxe audiovisual e 

as tecnoloxías da información e 

comunicación como vehículo de 

expresión e comunicación. 

 

poesías, rimas, adiviñas, ..... 

 É capaz de utilizar a biblioteca con 

respecto e coidado, valorándoa como 

recurso informativo, de entretemento e 

goce. 

 É capaz de expresarse e comunicarse 

utilizando medios, materiais e técnicas 

propios das diferentes linguaxes 

artísticas e audiovisuais  

 É capaz de mostrar interese por 

explorar as súas posibilidades de 

expresión e representación, por gozar 

coas súas producións e por compartir 

as experiencias creativas, estéticas e 

comunicativas. 

 É capaz de utilizar, na medida das súas 

posibilidades, a linguaxe audiovisual e 

as tecnoloxías da información e 

comunicación como vehículo de 

expresión e comunicación. 
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5.2.- Guías para OBSERVACIÓN  

-Coñece o seu nome e o dos compañeiros/as. 

-Sabe saudar e despedirse. 

-Recoñece e diferenza os espazos escolares  dos familiares. 

-Recoñece os membros da comunidade escolar. 

-Integra o vocabulario do colexio e da casa. 

-Recoñece o circulo. 

-Situase no espazo en diferentes posicións. 

-Utiliza cuantificadores. 

-Recoñece algunha cor.  

-Participa nas actividades da aula. 

-Controla algún trazo. 

-Discrimina ruído/silencio. 

-Coida e comparte os materiais da aula. 

-Realiza os traballos con atención e coidado. 

-Adaptouse ás rutinas da escola e aula. 

-Respecta as normas. 

-Pon o abrigo e mandilón só/soa. 

-Identifica e nomea prendas de abrigo e chuvia. 

-Recoñece cambios no entorno tanto metereoloxicos como estacionais. 

-Discrimina formas. 

-Coñece o cuantificador moitos/poucos. 

-Distingue alunhas situacións espaciais con referencia aos eu corpo e osobxectos. 

-Distingue algunha textura  



 28 

-Recoñece partes do corpo. 

-Colabora na recollida do material. 

-Repousa por breves instantes. 

-Utiliza as normas de cortesía. 

-Experimenta co corpo a direccionalidade. 

-Recoñece tradicións familiares e integra o vocabulario do tema. 

-Recoñece relacións de parentesco. 

-Entende un relato. 

-Respecta a quenda de palabra. 

-Compara as lonxitudes . 

-Recoñece formas pola vista e o tacto. 

-Memoriza cancións curtas e poesías. 

-Amosa curiosidade polo que acontece ao seu arredor e polo que se lle propón. 

-Discrimina cores. 

-Discrimina diversos sons do ambiente. 

-Diferenza o momento de escoitar do momento de dar respostas. 

- Mantén a escoita activa. 

-Participa en actividades de movemento e de xogo libre.  

-Amosa interese por expoñer as súas ideas e hipóteses. 

-Identifica as partes do corpo. 

-Relaciona os sentidos coa parte do corpo correspondente. 

-Recoñece as diferenzas físicas entre os sexos. 

-Utiliza o vocabulario básico. 

-Participa nas actividades colectivas. 
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-Entende un relato. 

-Controla trazos. 

-Recoñece  números. 

-Utiliza cuantificadores. 

-Explora  obxectos a través do tacto. 

-Sitúa os obxectos no espazo. 

-Recoñece as formas polo tacto. 

-Discrimina diferentes cores. 

-Realiza debuxos a partir dun modelo dado. 

-Comeza a realizar relaxación global. 

-Comparte o material. 

-Vai estando concentrado en diferentes accións. 

-Coñece algún produto derivado do leite. 

-Coñece o nome dalgún animal domestico e as súas crías. 

-Coñece os costumes dos animais. 

-Imita e recoñece sons e voces dos animais. 

-Utiliza expresións para compartir cousas. 

-Aplica o comparativo “mais que”. 

-Participa activamente nas diferentes actividades colectivas. 

-Expresa os seus propios gustos. 

-Coida de si mesmo ante os cambios climáticos. 

-Mellora na precisión motriz. 

-Coñece o nome dalgunhas profesións. 

-Coñece e nomea animais e plantas. 
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-Integra o vocabulario básico na súa linguaxe. 

-Utiliza as expresións de pedir permiso. 

-Diferenza diversas  posicións en relación del co espazo e os obxectos. 

-Progresa nas actividades manipulativas. 

-Explora o movemento sen desprazamento. 

-Recoñece cancións pola súa melodía. 

-Esforzase por convivir cos seus compañeiros. 

-Progresa no coñecemento do seu corpo. 

-Dramatiza os movementos dalgúns animais. 

-Diferenza os animais polo lugar onde habitan. 

-Iniciase na descrición. 

-Reproduce onomatopeas. 

-Utiliza as fórmulas adecuadas para pedir perdón. 

-Compara obxectos segundo a súa lonxitude. 

-Progresa nas habilidades manipulativas. 

-Expresa estados anímicos a través do corpo. 

-Respecta e coida os animais do seu contorno. 

-Amosa interese por escoitar aos demais. 

-Adquire equilibrio sobre diferentes obxectos. 

-Discrimina e decatase dos cambios que acontecen na natureza. 

-Identifica a roupa que se debe utilizar nas diferentes épocas do ano. 

-Identifica medios de transporte. 

-Recoñece algúns alimentos. 

-Identifica formas xeométricas. 
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-Situase diante/detrás con respecto a un obxecto. 

-Recoñece tamaños. 

-Controla o movemento corporal en determinados momentos. 

-Reproduce esquemas rítmicos en forma de eco. 

-Respecta as normas de convivencia. 

-Amosa interese por producir textos escritos. 

Amosa interese polos diferentes textos escritos. 

 

 

 

5.3.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación do proceso de ensinanza – aprendizaxe será global, continua e formativa, 

establecendo como principal técnica do proceso avaliador a observación directa e 

sistemática.  

Centrarase en tres aspectos:  

1)-  Avaliación dos alumnos/as : 

 Inicial : 

 Entevista inicial ás familias dos nenos/as que se incorporan á escola por 

videoconferencia a través de cisco webbex . 

 Observación , rexistro e informe individual da adaptación á escola dos nenos de 

novo ingreso. 

 Observación e rexistro dos seus coñecementos previos ó inicio dun proxecto, 

e/ou actividade. 
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 Formativa : Rexistros realizados a través da observación na aula , 

nos diferentes recantos, no tempo de xogo libre, no traballo 

individual: nivel de participación iniciativa, etc ; ao finalizar un 

período quincenal para retomar os seguintes aprendizaxes. 

  Final : Informes ós pais/nais ó final de cada trimestre onde se 

detallan os aspectos que se traballan na aula e o nivel no que se 

atopan os nenos/as. Informes de avaliación anuais ó rematar a etapa. 

2)- Avaliación da profesora :  

 -A nivel de programación.   

-A nivel de organización de aula.  

 

3)- Relación pais/nais: a nivel de participación e colaboración. 

 

Para que o proceso de aprendizaxe do alumnado obteña os mellores resultados e 

coñecer a situación concreta de cada alumno/a o realizarase un seguimento de cada neno/a, 

a través de diferentes indicadores ou criterios de avaliación, sistematicamente. Desta 

maneira e a medida que avanza o curso podemos valorar os progresos do alumnado, 

dificultades e progresos co fin de reorientar o seu percorrido e coñecer en que momento se 

atopa o súa aprendizaxe. Este seguimento serviranos asemade para realizar o informe de 

trimestre para as familias. 
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5.4.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para realizar unha avaliación sistemática e formativa utilizaranse diferentes 

instrumentos que servirán para obter datos obxectivos dos avances da aprendizaxe do 

alumnado e así poder realizar os axustes precisos. Realizáranse seguimentos sistemáticos 

en follas de rexistros e rejillas con diferentes items, observacións directas e indirectas a 

través dos traballos realizados, nos recantos, nas conversacións, no patio, na relacións cos 

iguais, co profesorado, diario de clase, recollida puntual dalgún traballo.... 

 

6.-METODOLOXÍA CONSIDERANDO AS COMPETENCIAS COMO 

ELEMENTO ORGANIZADOR 

   A metodoloxía constitúe o conxunto de normas e decisións que organizan de forma 

global a acción didáctica dentro da aula. Papel que xogan o alumnado, o profesorado, as 

familias, a utilización de medios e recursos, a organización de tempos e espazos etc.  

Séguese o deseñado no DCB de Infantil na Programación do ciclo, para 

desenvolver os procesos de ensino-aprendizaxe na aulas e  optimizar mellor os resultados.  

 

6.1.- PRINCIPIOS METODOLÓXICOS. 

A posta en marcha do proceso de ensino-aprendizaxe fundamentase polo tanto nos 

seguintes principios derivados dunha concepción constructivista da aprendizaxe escolar e 

da ensinanza. Estes serían : 

 Aprendizaxe significativo: é a aprendizaxe que asegura que os 

coñecementos adquiridos dentro e fora da aula poidan ser empregados. 
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Para elo é preciso que comprendan e interpreten a realidade, valorala e 

tomar opcións.  

Aprendizaxe significativo sempre que se inicie unha nova aprendizaxe 

terase en conta os coñecementos e ideas previas. Partindo das súas experiencias 

estableceranse conexións coas novas aprendizaxes, procurando ademais que 

realicen actividades significativas por si mesmos e construíndo novas 

aprendizaxes. 

Para que a aprendizaxe sexa significativa terase en conta os seguintes principios: 

   . Contidos significativos. 

   . Coñecementos previos. 

   . Motivación 

   . Interese. 

-  Globalidade: A forma de vivir e coñecer nestas idades é global, calquera acción 

co seu entorno tanto físico como social, pon en xogo todos os ámbitos da súa persoa. 

As actividades globais vivenciais son a forma de coñecemento que mellor se 

adecúan as características do alumnado e ás finalidades educativas que perseguimos. 

- Actividade: estruturando o seu do pensamento, con momentos de planificación do 

traballo que o propio neno/a vai realizar, acción e reflexión do realizado. 

- Socialización: dado que nestas idades o egocentrismo marca un papel primordial 

nas súas relacións e no seu desenvolvemento, a interacción cos seus iguais é moi 

importante. Deste xeito traballarase a resolución de conflitos e empatía como 

axuda da socialización. 
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- Individualidade: os procesos de construción do coñecemento son individuais, 

polo que os ritmos de aprendizaxe tamén o son. Teremos que facer un traballo 

que responda a cada unha das individualidades que permita a todo o alumnado 

seguir o seu propio ritmo de aprendizaxe. 

- Creatividade: o traballo por proxectos permite formular actividades que 

permiten educar o alumnado nun pensamento diverxente que lle levará a 

potenciar a súa creatividade. 

- Ambiente: os aspectos afectivos son moi importantes para iso hai que crear un 

ambiente no que o alumnado se sinta integrado dentro do grupo, sendo os mes 

tres os que teñen que atender a diversidade e a socialización. 

- O xogo como actividade propia desta etapa: o xogo ten una papel moi 

importante no desenvolvemento cognitivo, psicomotor, afectivo e social xa que 

permite expresar sentimentos, comprender normas, desenvolver a atención, a 

memoria ou a imitación de condutas sociais. 

Destacase a importancia do xogo como actividade propia desta etapa. O xogo é un 

elemento educativo de primeira orde para desenvolver os contidos referidos ás linguaxes, 

polo seu carácter motivador, polas posibilidades que lle ofrece á criatura para que explore 

distintas maneiras de expresión e por permitir a interacción entre iguais e coa persoa 

adulta. 

- Necesidade da creación dun ambiente cálido e acolledor: crease un 

ambiente cálido, acolledor e seguro, no que o alumnado se senta querido e 

confiado para poder afrontar os retos e as novas aprendizaxes. 

           Terase especial atención e altas expectativas nas posibilidades das nenas e dos 

nenos en tódolos planos e daráselles sinais claras das súas potencialidades, animando e 
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preocupándonos de que as criaturas poidan superar desafíos, perseverando e 

desenvolvendo a tolerancia e a frustración. 

 

       6.2 METODOLOXÍA “O TRABALLO POR PROXECTOS”: OBXECTIVOS E 

FASES. 

 A posta en marcha dunha metodoloxía por proxectos está intimamente relacionada 

co desenvolvemento das diferentes competencias básicas ofrecendo unha realidade máis 

global e permitindo unha conexión cos seus intereses diarios. 

Os obxectivos que se perseguen realizando un traballo por proxectos na aula 

serian: 

1. .Favorecer a creación de estratexias de organización do coñecemento 

escolar en relación ao tratamento da información. 

2. Converter aos proxectos nun eixo integrador de todos os coñecementos e 

saberes escolares, na que a aprendizaxe se produce nun proceso encadeado. 

3. Relacionar os diferentes contidos e tratar para facilitar a construción dos 

coñecementos e a transformación da información procedente dos distintos 

saberes disciplinares en coñecemento propio. 

4. Organizar e xerarquizar os contidos de traballo. 

5. Seleccionar e establecer procedementos. 

6. Facilitar a apertura da aula ao contorno, involucrando a outras persoas non 

docentes. 

7. Elaborar hipóteses,preguntas e explicacións de feitos e experiencias. 

8. Facer unha previsión dos recursos necesarios. 
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9. Tomar conciencia da necesidade de buscar e obter información para 

ampliar o coñecemento. 

10. Descubrir distintos tipos de texto e soportes como recursos de información. 

11. Planificar e organizar as distintas actividades. 

12. Tomar decisións conxuntas e chegar a acordos no grupo e co grupo. 

13. Buscar solucións a problemas imprevistos. 

14. Utilizar técnicas elementais de recollida de datos. 

15. Avaliar o proceso centrándose nas relacións creadas na aprendizaxe e nos 

procedementos,máis que nos contidos. 

 

FASES  DUN  PROXECTO 

- Elección do tema. 

- Que sabemos? Que queremos saber? Contraste de ideas. 

- Na procura de fontes de información. 

- Organizar o traballo. 

       - Realización de actividades. 

       - Informe. 

       - Avaliación. 

Durante este curso as temáticas dos proxectos que se pretenden desenvolver son, entre 

outros que poidan xurdir na aula : 

-  Os  nomes propios 

- Sentimentos e as emocións, centrando a temática sobre todo nas expresións da 
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cara e na verbalización. 

- Descuberta dos sentidos. 

- A biblioteca da aula: Traballo con contos. Contos preferidos. Quen quere lerme un 

conto?: proxecto de fomento da lectura en colaboración con outros adultos da 

comunidade escolar: familias e /ou profesorado e alumando doutros niveis. 

- Algún tema de ciencias. 

Estes proxectos poden sufrir variación  para  responder en todo momento as 

inquedanzas dos nenos/as ó longo do curso coa presenza de novos temas quedando as 

temáticas abertas segundo vaian xurdindo. 

 

6.3. ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS E ORGANIZACIÓN DA AULA: ESPAZO, 

MATERIAIS, AGRUPAMENTOS E TEMPO. 

A organización do traballo  e do tempo na aula queda :reflexada da seguinte 

maneira: as rutinas son moi importantes nesta etapa xa que apórtanlles tranquilidade, 

confianza, axúdanlle a orientarse no tempo e anticiparse as situacións ao mesmo tempo 

que potencia a súa autonomía e autoestima. 

As rutinas que se desenvolverán diariamente serán: 

             -    Desinfección de calzado ao chegar á escola e toma de temperatura 

    -   Desinfección  de mans ao chegar con xel hidroalcohólico e lavado de 

mans antes e ao rematar de cada actividade e cada uso de material. 

        -  Entradas e saídas:saúdo, colgar e descolgar o abrigo, mochila no 

percheiro, despedida. Animaráselles a que o fagan con autonomía propia e 

tratando de que vaian incorporando as normas de cortesía social.  
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                  - Asamblea: este é un momento moi importante na xornada. Os obxectivos que 

se pretenden con esta actividade son: 

                   . Expresar libremente as ideas, pensamentos e desexos. 

                    .Crear hábitos de escoita e respecto polas quendas de palabra. 

                    . Valorar as achegas feitas polos compañeiros. 

                    .Participar activamente nas actividades de diálogos e conversación. 

As actividades de asamblea este ano levámolas a cabo na PDI debido a situación actual da 

pandemia para evitar o uso do mesmo material polo alumnado. Así deste xeito solo é 

necesario desinfectar o lapis da pizarra para o seu uso despois de cada alumno/a. 

           - As actividades  propias da Asemblea diaria son: 

- Quen está e quen non , pasar lista. 

- Mirar quen é o encargado (traballando co seu nome, as letras que ten, 

si é un nome curto ou longo, outros nenos que teñan as mesmas 

letras…Tamén escribiranse palabras que empecen polas letras do seu 

nome) 

- O encargado fai o calendario : poñemos o día da semana,a data,o 

tempo atmosférico, a estación do ano 

- Este recuncho é ideal para traballar o que sabemos o que queremos 

saber. Preguntas fundamentais para o noso traballo por proxectos. 

- Explicar as actividades que vamos a facer ao longo do día. 

- Compartir co grupo o “investigado” cando se realicen os proxectos. 

- O traballo con contos e /ou outros textos escritos, 

Compartiranse  outros momentos ou tempos en gran grupo  e traballo individual. 
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As actividades que se desenvolverán serán globalizadas partindo de proxectos ou 

propostas didácticas secuenciadas nos que a participación do alumnado sexa activa. 

Sempre que se inicie unha nova aprendizaxe teranse en conta os seus coñecementos  e 

ideas previas. 

 

ORGANIZACIÓN DO ESPAZO:  

A organización espacial da aula será en recantos, que poderán variar ó logo do 

curso en función do tema que se traballe. Estes recantos son espazos fixos na aula, aínda 

que poden cambiar ao longo do curso en función dos proxectos que se desenvolvan. Teñen 

unhas normas fixadas desde o principio de curso en consenso co grupo, e un número de 

alumnos fixo que poden traballar ao mesmo tempo. Estes recantos teñen obxectivos e polo 

tanto son tamén sometidos a avaliación: se resultan atractivos ou motivadores, se as 

actividades foron axeitadas, se os nenos/as son capaces de compartir os xogos- traballo, se 

son quen de planificar o que queren facer, facelo e logo recordalo ( estructuación do 

pensamento: planificación-acción reflexión). 

A organización do espacio este ano será especial, porque aínda que gardamos a 

esencia do traballo por recantos, este ano non poderán elexir libremente cada día, senon 

que cada minigrupo estable da aula estará cada día no recanto que lle toque co seu material 

específico.  

Co cal todos os grupos pasarán polos distintos recantos da aula ao longo da semana 

pero xogarán co seu propio material que estará marcado nunha caixiña coa imaxe do seu 

grupo.  

Ademáis para asegurarnos un uso adecuado do grupo polo seu propio material, as 
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estanterías están tapadas, quedando ao descuberto só unha balda na que está exposta a 

caixa pertencente ao grupo que lle toca ir cada día. 

 

O acceso aos recantos realizase co procedemento seguinte: 

 Zona de perchas: onde os nenos colgan a súa roupa e as mochilas. Cada 

neno ten a súa perchas co seu nome. Neste curso incluímos un percheiro a 

maiores por neno/a, así contamos con percheiros fóra da aula para colgar 

as prendas exteriores e percheiros dentro da aula para a bolsiña da 

merenda. 

 Recanto da biblioteca e das letras: este espazo está destinado ao uso, 

manexo, descubrimento, exploracion…de todo o que teña relación coas 

letras, textos escritos. contos orais e escritos.Tamén forman parte de este 

recanto as tarxetas cos seus nomes, e  distintos materiais :letras 

magnéticas,letras de madeira, de papel…  

 Recanto do xogo simbólico: este recanto foi programado pensando na 

necesidade que teñen os nenos e nenas de experimentar roles, imitar 

condutas dos maiores… Neste recanto temos como material, cociña, 

utensilios de cociña, supermercado, bonecos...Este material, como no resto 

de recantos está dividido en cinco caixiñas que se corresponden cos 5 

grupos de alumnado, deste xeito cada grupo xoga co seu material e é usado 

unha vez a semana. Ademáis establecimos unha zona de desinfección de 

material onde os nenos e nenas lavan, con auga e xabón estos xoguetes 

 Recanto da lóxica matemática: este recanto ten como obxectivo utilizar os 
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números para contar obxectos, identificar grafías,realizar seriacións, 

manipular xogos que levan a un pensamento lóxico-matemático. Para isto 

contamos con materiais como:  números de cartolina, magnéticos, bloques 

lóxicos, as regletas, xogos de sombras e siluetas,  

 Recanto de  quebracabezas e construcións: construcións de diferentes 

tamaños, dominós, crebacabezas… 

 Recanto artístico: os nenos e nenas poden observar, manipular, 

experimentar e compartir experiencias con diferentes materiais: plastilina, 

pasta de modelar, témperas, esponxas, cuños, estampacións, etc... 

 Recanto dos proxectos: Nel  terase o material que se vai recompilando con 

cada proxecto, os carteis e murais que imos facendo, como por exemplo no 

outono que expoñeremos nunha mesa a recopilación de follas e froitos do 

outono que facemos no noso paseo pola zona axardinada do colexio 

Absolutamente todo o material dos recantos está organizado para os minigrupos e para o 

seu uso de xeito individual, tamén pasa a estar en corentena unha semana unha vez usado. 

 PLANIFICACIÓN DOS RECANTOS:  

Para ter un control dos recantos organizase temos unha táboa semanal onde 

rexistramos a rotación dos minigrupos estables polos cinco espazos da aula.  

 

 MATERIAIS 

 Seleccionarase todo tipo de materiais para a estimulación das nenas e nenos.  

 Os materiais terán fácil acceso e visualización por parte do alumnado para que 

sexan un respaldo das actividades e promovan a aprendizaxe. 
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 Estarán ben organizados e ao alcance dos nenos e nenas. Esta presenza visual 

suxerirá actividades e favorecerá a autonomía. 

 Os materiais curriculares axeitaranse aos tipos de contidos, ás características e 

necesidades específicas de cada contexto educativo e consecuentemente ás 

características individuais do alumnado. 

  Estarán presentes nas aulas elementos do medio natural e sociocultural que 

favorezan o vencello coa identidade do alumnado e creen un ambiente 

significativo. 

 

 AGRUPAMENTOS: 

Organizamos o grupo clase en minigrupos de 4 e 3 nenos, tendo en conta tamén a 

asistencia deste alumnado a relixión e atención educativa, para que non sufrirán variacións 

en esas materias. Os minigrupos serán fixos por trimestre, podendo varialos á volta dos 

períodos de vacacións.  

 

ORGANIZACIÓN DO TEMPO: 

 Estableceranse unhas rutinas claras na distribución do tempo, xa que estas 

contribúen á creación dun ambiente de seguridade.  

 Organizarase baixo presupostos de flexibilidade. 

 É importante considerar un tempo para falar da experiencia vivida, poñendo 

especial énfase nos procesos vividos e non tanto nos produtos obtidos. Así mesmo 

deberase ter en conta que as nenas e os nenos necesitan un tempo de transición 

entre unha actividade e a seguinte. 

 Planificaranse períodos estables, diarios e semanais, posibilitando así a 

secuenciación e planificación das propostas educativas e a integración das 
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secuencias temporais tanto da escola como da súa vida cotiá. Quedará aberta a 

posibilidade de acoller e presentar variacións en relación aos intereses e ás 

necesidades do alumnado. 

 

 

6.4.- TEMPORALIZACIÓN DE OBXECTIVOS E CONTIDOS. 

O traballo por proxectos ten a liberdade para poder traballar obxectivo  e contidos, 

así en cada proxecto programaranse  os obxectivos e contidos que queremos conseguir con 

cada un. E difícil desdobrar os contidos xa que no nos marcamos cotas de contidos posto 

que os cativos van aprendendo en función das súas capacidades, polo que terase que 

proporcionarlle material e ensinarlles a descubrir información, pero nunca limitando 

contidos. 

 Estableceranse unhas rutinas claras na distribución do tempo, xa que estas contribúen 

á creación dun ambiente de seguridade.  

O tempo organizarase baixo presupostos de flexibilidade. 

É importante considerar un tempo para falar da experiencia vivida, poñendo especial 

énfase nos procesos vividos e non tanto nos produtos obtidos. Así mesmo deberase ter en 

conta que as nenas e os nenos necesitan un tempo de transición entre unha actividade e a 

seguinte. 

 Planificaranse períodos estables, diarios e semanais, posibilitando así a secuenciación 

e planificación das propostas educativas e a integración das secuencias temporais tanto da 

escola como da súa vida cotiá. Quedará aberta a posibilidade de acoller e presentar 

variacións en relación aos intereses e ás necesidades do alumnado. 

Tamén programaranse secuencias didácticas concretas de lingua escrita, plástica, etc. 

Ou sobre algún aspecto concreto no que se quere incidir, cunha duración de poucos  días e 
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cunha duración aproximada de 2h diarias. 

 

6.5.- ACTIVIDADES: 

     Tendo en conta que toda a actividade que realizan as nenas e os nenos ao longo da 

xornada escolar é potencialmente educativa, nada do que se fai na aula resulta indiferente, 

e así é como debe considerarse na súa planificación. 

     As actividades que se deseñarán (de comparación, discriminación, asociación, 

busqueda de información, conversación, etc.) deben supoñer sempre un reto para o 

alumnado e mobilizar diferentes competencias na súa realización. A estas idades serán 

variadas e a súa duración debe estimarse en función do interese que susciten.  

Dadas as características do alumnado, as actividades programadas para realizar ó 

longo do curso para os diferentes centros de interese e proxectos serán sempre 

globalizadas. Procurarase que exista un equilibrio no tempo e no modo de levar á práctica 

esas actividades. Deste xeito, desenvolveranse actividades: colectivas en gran grupo, e 

pequeno grupo e individuais. 

 

  ACTIVIDADES DE GRAN GRUPO, tendo en conta o distanciamento entre 

minigrupos: 

 Observación do tempo atmosférico. 

 Observación do calendario: día da semana, mes e número, día festivo ou 

laborable. 

 Traballos de lectura e escritura: identificación do nome do encargado/a, 

recoñecemento da letra inicial, comparación de nomes curtos e longos, 

comparación da letra inicial coas dos outros nenos e nenas, busca de 
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palabras coa mesma letra inicial ou final. 

 Conversación sobre un tema concreto, vivencias persoais, tema da 

quincena, observando láminas motivadoras ou con outros materiais. 

 Resolución de problemas. 

 Respectar o turno de palabra nunha conversa, normas de convivencia 

sociais e de cortesía. 

 Actividades de comprensión de contos tradicionais ou da quincena e de 

expresión oral e/ou artística. 

 Xogos da linguaxe oral: poesías, adiviñas, trabalinguas... etc. 

 Dramatización e seriación de contos. 

 Realización de agrupamentos, seriacións, clasificacións... 

 Asociación de grafías numéricas a diferentes grupos de obxectos. 

 Actividades de organización espaciais con respecto a si mesmos ou a un 

obxecto. 

 

ACTIVIDADES EN PEQUENO GRUPO: 

 Actividades nos recantos de aprendizaxe, distribuidos en: 

 Xogo simbólico: casiña, bonecos, supermercado... 

 De construccións: puzzles, ensartar, pezas de construcción... 

 Biblioteca: lectura de contos, folletos, láminas, fotografías, 

secuencia de contos, o nome propio, o título de  contos, das 

personaxes... 

 Artísitico: modelado en plastilina, coloreado con pinturas, 

picado,estampación de sellos, de esponxas, pinceis, témperas 
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 Lóxico- matemático: regletas, bloques lóxicos, seriacións,... 

    

ACTIVIDADES INDIVIDUAIS: 

Este tipo de actividades serán sobre todo de resumo das aprendizaxes das actividades 

colectivas. Estas serán modelos elaborados pola titora para reforzar ou ampliar as 

aprendizaxes. Estas adaptaranse ao nivel e ritmo de cada alumno/a.  

  

 

6.6.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

No centro existe un Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares, que será o 

encargado de concretar as diferentes accións que se desenvolvan  e leven a cabo no centro 

no relativo as diferentes actividades complementarias. 

Sempre serán actividades propostas para realizar dentro da aula co grupo burbulla. 

 

 Organizar e promover actividades para celebrar as conmemoracións sinaladas: día 

da paz, día do libro, semana das letras galegas... 

 

 Facilitar a organización doutras actividades a proposta dos equipos de nivel e das 

titorías (magosto, Samaín, Nadal, Entroido....) 

 

 Axudar ao noso alumnado a valorar a diversidade cultural e a desenvolver actitudes 

positivas cara ao diferente. 
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 Sensibilizar aos nenos e as nenas coas distintas manifestacións da cultura: arte, 

música, lectura, teatro... 

 

 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

A implicación da persoa titora no proceso de ensino-aprendizaxe de tódolos seus 

alumnos e alumnas é básica e nunca pode ser suplantada pola intervención doutros 

profesionais. 

As accións que se levarán a cabo serán: 

Participar no desenvolvemento do Plan de Acción Titorial e   de  actividades de 

orientación baixo a coordinación da Xefa de Estudios. 

 Avaliación inicial do nivel de competencia curricular do alumnado en colaboración co 

resto de profesorado implicado no grupo. 

 Detección das posibles necesidades educativas especiais dalgunha alumna ou alumno 

trala avaliación inicial. 

 Comunicación  á Xefa de Estudios dos casos detectados para iniciar o proceso de 

información á familia, a intervención do Depatamento de Orientación e artellar a 

continuación as medidas pedagóxicas precisas. 

 Colaborar co Departamento de Orientación na avaliación psicopedagóxica. 

 Atender ás dificultades de aprendizaxe das alumnas e alumnos para proceder á 

adecuación persoal do currículo.  

 Facilitar a integración das nenas e nenos marroquís no grupo, e fomentar a  súa 

participación nas  diferentes actividades do centro. 
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 Informar ás familias e mestres do alumnado con necesidades de atención educativas 

sobre todo daquelo relacionado coas actividades docentes e rendemento  académico. 

 Organizar as actividades de reforzo e/ou ampliación que se precisen ao longo dos 

procesos de ensino e aprendizaxe  para adecualas en todo momento aos ritmos de 

aprendizaxes do alumnado. 

 

8.- CONCRECIÓN DO PLAN TIC   

Destacar a importancia das TIC neste curso escolar pola posibilidade existe dun novo 

confinamento. Para esto, estase a poñer en marcha a aula virtual en educación infantil, 

contando cunha coordinara dentro do equipo de educación  infantil pertencente ao Equipo 

de aula virtual do centro.  

Na aula o que se pretende acadar con este alumnado é que se inicien  nas TIC: 

ordenador, cámara de fotos, scáner, impresora, Pizarra Dixital Interactiva, uutilizándoas de 

xeito sistemático na aula e como un recurso mais. Así na aula usaremos de xeito 

permanente o ordenador e a pizarra dixital para a búsqueda de información e a realización 

das rutinas. 

Ademáis acudirase nunha sesión semanal á aula de informática coa metade do grupo 

onde se tomarán as precaucións de desinfección e donde se traballarán os seguintes 

aspectos: 

 Iniciarse no manexo do ordenador. 

 Iniciarse na toma de conciencia crítica do que ven e escoitan nos medios de 

comunicación audiovisuais. 

 Usar as tics como medio de reforzo de aprendizaxes. 

 Distinguir a realidade da ficción. 
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 Usar as tics como medio para desenvolver a creatividade, a expresión e a 

comunicación. 

 Usar as tics como ferramenta de busca de información. 

 As actividades a desenvolver serían: 

 Acendido e apagado do ordenador, manexo do rato, asociacións de nomes,.... 

 Escritura de diferentes nomes: os seus propios, os dos compañeiros/as, títulos de 

contos, diferentes palabras significativas, textos elaborados por eles mesmos e/ou 

ditados á profesora por eles. 

 Utilización de programas informáticos. 

 Busca de información coa axuda da mestra  

 Comunicación da  información e os coñecementos adquiridos empregando diversos 

recursos, soportes e técnicas. 

 Utilización da  información que facilitan as novas tecnoloxías, aprendendo con elas. 

 Aprender a comunicar a  información e os coñecementos que vaia adquirindo 

utilizando diferentes linguaxes. 

 Apreciación das  posibilidades que lle ofrecen as novas tecnoloxías da información e 

da comunicación utilizándoas en diferentes actividades individualmente ou en 

pequenos grupos. 

 Comezar a coñecer diferentes tipos de información e de linguaxes, utilizandoos de 

xeito creativo e transformando debuxos. 

 Scaneo  e impresión de diferentes traballos. 
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9.- CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE) na Exposición de motivos 

propón o exercicio da tolerancia e da liberdade, dentro dos principios democráticos de 

convivencia e a prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos, sinalándoo 

como un dos fins do sistema educativo. Asimesmo no seu artigo 121 sinala que o Proxecto 

Educativo de Centro incorporará un Plan de Convivencia. Deste xeito considérase 

imprescindible traballar a convivencia e a interacción social e exercitarse na resolución 

pacífica de conflitos. Partindo do Plan de Convivencia do centro concretamos unha serie 

de accións que serán o eixe do traballo da convivencia co alumnado de Educación Infantil. 

 

ACCIÓNS  

 Elaboración en cada clase das normas que van a rexer a marcha da clase, baseadas 

nas normas xerais de convivencia do centro. As normas escribiranse , ilustraranse , 

e exporanse na clase. 

 Fomento dos valores democráticos: a tolerancia, a igualdade, o respecto, a xustiza, 

aceptación da diversidade, a resolución de conflitos de forma pacífica e non 

violenta.  

 Fomento da resolución pacífica de problemas. 

 Acollida ao alumnado que chega novo ao centro, realizando o período de 

adaptación .  

 

10.-  RECURSOS  DIDÁCTICOS: 

    Utilizaranse todos aqueles recursos que consideremos necesarios en función de 
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cada proxecto e en cada momento. 

     Un material indispensable serán os contos que utilizaremos ao longo das 

xornadas para traballar os diferentes proxectos que vaian xurdindo, as emocións, os 

valores, etc. 

Daráselle importancia as novas tecnoloxías introducindo o ordenador como recurso dentro 

da aula. 

Tamén utilizarase o material funxible existente na aula tales como material de 

expresión e comunicación, lóxica matemática,  xogo simbólico, experimentación, etc.... : 

Ceras, lapis, rotuladores, plastilina, bonecos, puzzles, tesoiras, mapas mundi, globos 

terráqueo, diskettes, láminas, libros, enciclopedias, folletos publicitarios, fotografías, 

enciclopedias, etc. . 

 

 

11.- PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 

Para poder averiguar se a programación respondeu ás intencións educativas iniciais será 

avaliada a través dunha escala de observación con items sobre unha escala tipo Likert de 5 

puntos (1= moi bo;2=bo;3=aceptable;4=mal; 5=moi mal). 

 1 2 3 4 5 

A adecuación dos obxectivos ás características do alumnado 

foi… 

     

A adecuación dos contidos ás características do alumnado 

foi… 

     

A adecuación dos criterios de avaliación ás características do 

alumnado foi… 
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As aprendizaxes acadadas polo alumando foron…      

As medidas ordinarias de atención á diversidade dentro da 

aula foron… 

     

O desenvolvemento da programación didáctica foi…      

A organización da aula foi…       

O aproveitamento dos recursos dispoñibles no centro e 

contorna para desenvolver a programación foi… 

     

A adecuación dos procedementos de avaliación do alumnado 

foi… 

     

A coordinación do profesorado entre os diferentes ciclos foi…      

A coordinación do profesorado entre os diferentes niveis foi…      

A coordinación coa familia foi…      

A participación da familia foi…      

 

 

12.- COLABORACIÓN - PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS:  

Entendese que a relación coas familias xoga un papel importante no 

desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe nas aulas de Infantil.  

 Traballando por proxectos, a implicación das familias e a súa colaboración coa 

escola é moi importante. Desta forma as familias séntense moi motivadas, sendo participes 

nas actividades da aula, ofrecéndolles distintas vías de  implicación  

Neste curso a participación entre familia e escola verase afectado pola situación tan 

difícil que estamos a vivir. De feito moitas das actividades propostas noutros cursos 

anteriores non poderán ser levadas a cabo. Aínda así a comunicación será constante. 
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- Os pais e nais recibirán información do proxecto que imos traballar e 

pedirémoslle a súa colaboración. O material que aporten  terá que ser de carácter virtual 

(vídeos, grabacións, power point, ...)  e se pode ser explicado polos seus fillos aos 

compañeiros. 

- Informes de avaliación: boletíns trimestrais sobre o progreso dos seus fillos/as 

cada trimestre por mediación do Abalar 

- Compartiremos actividades e traballos de aula coa aplicación Classdojo. O 

Classdojo tamén será unha canle máis onde compartiremos mensaxes coa familia, ademáis 

do Abalar.  

- Os pais e nais terán un horario de titorías a súa disposición. Poderán solicitar 

unha titoría ou ben ser chamados pola mestra. Para estas titorías utilizaremos a aplicación 

Cisco Webex realizándose de xeito telemático 

 

 

 

13.- O PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 Seguindo o establecido pola Consellería de Educación e o reflectido na 

programación de ciclo e no centro para a incorporación á escola do novo alumnado, o 

período de adaptación levouse a cabo cunha entrada gradual e progresiva dos alumnos/as, 

realizando diferentes grupos e fases, para unha boa adaptación dos nenos e nenas ao novo 

espacio e aos seus novos/as compañeiros e docentes. 

 

CALENDARIO E HORARIO  

O período de adaptación durará desde o día 10 ata o día 25 de setembro.  
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Realizarase un seguimento e observación de cada neno/ durante este período, para 

informar ás familias e deixar constancia no informe individual do neno/a. 

A incorporación ao centro de novos alumnos e alumnas de tres anos será 

progresiva e realizarase segundo o seguinte calendario.   

PERÍODO ADAPTACIÓN 3 ANOS A 

 

 

 

 

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 3 ANOS B 
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14. EDUCACIÓN TELEMÁTICA 

Ao longo do curso podemos ter que botar man da educación telemática, para elo levamos a 

cabo unha enquisa ás familias co fin de saber o acceso que ten o alumnado as novas 

tecnoloxías desde as súas casas.  

 

14.1 CONFINAMENTO DE UN OU VARIOS NENOS 

Pódese dar o caso, ao longo deste curso escolar, de que un alumno/a teña que estar 

confinado na súa casa aínda que non teña síntomas e non esté enfermo. Neste caso a 
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educación deste alumno/a en concreto pasará a ser telemática e a forma de proceder será a 

seguinte: 

- Videochamadas se se pode ao largo da xornada escolar para facelo 

partícipe dalgún momento da  xornada como a asamblea ou a lectura 

de contos. 

- Realización das actividades que se colgarán na aula virtual da escola. 

Estas actividades estarán relacionadas cos contidos que se estén 

traballando nese momento na aula. 

 

 

14.2 CONFINAMENTO TOTAL DA AULA  

Outro posible escenario co que nos podemos atopar este curso é un confinamento de toda a 

aula polo tempo que sexa necesario, de darse o caso a forma de proceder será a seguinte: 

- Videochamadas a través de Webex 

- Realización de actividades que se colgarán na aula virtual 

- Contacontos semanal por parte da mestra 

- Libro de fichas que cada alumno terá na súa casa 

Os recursos necesarios para levar a cabo as actividades da aula virtual serán: 

- Elementos naturais da contorna 

- Utensilios domésticos e de refugallo 

- Ordenador, tablet ou teléfono móbil 

-  

O libro de fichas é elaborado polas mestras de nivel, atendendo á idade e desenvolvemento 

dos nenos/as.  

 


