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INTRODUCIÓN  E  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O ser humano é unha parte inalienábel da natureza: ven dela e rematará volvendo a ela. 

Levamos 140.000 anos vagando pola Terra e seguimos sumando. Hoxe en día, debido a 

industrialización, ao xurdimento das grandes urbes e a un sistema de vida baseado no traballo 

remunerado, fomos perdendo contacto paulatinamente coas nosas raíces ligadas ao mundo 

natural e ecolóxico. 

No proxecto “Refugallando” do curso pasado investigamos o dano irreversíbel que estamos 

a causar na nosa Nai Terra, pero tamén descubrimos as “fórmulas máxicas” para reducir a nosa 

pegada medioambiental e para facer deste un mundo mellor: as 3 RRR, as materias primas 

naturais (madeira, metais, etc.) como substitutas do plástico, a redución de emisións nocivas ou a 

reconexión co medio natural, entre outras. 

Precisamente, será neste último no que fagamos fincapé durante este curso que entra, un 

curso “raro” e fóra do normal por mor da pandemia que estamos a vivir polo virus COVID-19. A 

OMS (Organización Mundial da Saúde) recomenda, entra as súas indicacións para evitar a 

transmisión e os contaxios, a utilización de espazos abertos e ao aire libre, ventilados e que 

permitan unha mobilidade que garanta a distancia mínima de seguridade entre persoas. Se nos 

situamos desde o punto de vista dun centro educativo, a lectura das recomendacións da OMS 

pasa por concibir unha escola ABERTA Á NATUREZA EXTERIOR. É dicir, romper co modelo 

tradicional de aulas interiores pechadas e estancas para deixar paso a utilizar á propia natureza 

como axente educativo e formador. 

As propostas van cumprir cunha dobre función: son propostas cun marcado carácter de 

aprendizaxe-servizo cun alto sentido de vida-práctica. É dicir, moitas delas van enfocadas a 

mellorar a convivencia, a estancia e a habitabilidade do CEIP Portofaro da que se beneficiarán 

toda a comunidade do centro, non só o nivel de 4 anos. 

O reto deste curso vai ser dobre: por un lado, abrir as portas a unha educación moi apoiada 

no mundo natural e en todo o que nos pode ofrecer (coa que ademais non estamos familiarizad@s 

por ser unha experiencia nova para nós) e, por outro, cumprir coas indicacións dos protocolos para 

a COVID-19. Por iso, moitas das propostas están pensadas para facer cadaquén co seu Grupo de 

Convivencia Estábel (GCE) ante a imposibilidade de poder facer grupos inter-clases e inter-idades. 

Sen embargo, posto que seguimos sendo un EQUIPO, moitas das experiencias van ter como 

finalidade a PERTENZA DE GRUPO. É dicir, faranse e elaboraranse de xeito separado pero co 

obxectivo final de ser compartidas e utilizadas comunmente por todo o colexio (por exemplo: un 

bebedeiro para paxaros ou un hotel de insectos) 
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Ademais, como o curso pasado rematou de forma tan súbita e ante a imposibilidade de 

darlle peche ao proxecto “Refugallando” do ano pasado, este curso decidimos continuar con el 

pero ligándoo ao espírito da educación baseada na natureza e no medio ambiente, xa que 

comulgan perfectamente entre os dous. 

Resumindo, para este curso pasa por abrir a etapa a unha experiencia máis natural e 

ecolóxica (sempre que o tempo de Galicia o permita, claro...) onde a actividade educativa (o ensino 

e mais as aprendizaxes) terá un marcado carácter de aprendizaxe-servizo e de “facer para a 

comunidade escolar”, explotando os sentimentos de solidariedade e empatía que tan a flor de pel 

temos despois duns meses emocionalmente moi duros. Porque desta imos saír tod@s xuntos! 

Con respecto á contextualización,o CEIP PORTOFARO é un centro esducativo de liña 2 

situado en O Temple. Funciona en réxime de xornada única e conta con servizo de mañanceiro e 

comedor, así como de transporte escolar. Entre as súas instalacións conta de biblioteca, ximnasio 

e pavillón exterior cuberto. 

No que se refire ao nivel de 4 anos, entre as 2 aulas suman un total de 36 alumn@s, 

repartidos en 19 e 18 respectivamente. En ámbalas clases, hai un reparto bastante equitativo de 

nenos e nenas e son aulas heteroxéneas, a maioría castelán-falantes. 
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CONTRIBUCIÓN DENDE AS ÁREAS DE E.I. AO DESENVOL-

VEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

A incorporación das competencias básicas no currículo obriga a reformular a práctica 

educativa. Para desenvolver as competencias, traballarase sobre todo a través da aprendizaxe-

servizo, resolvendo problemas, fomentando a curiosidade, a  formulación e contrastación de 

hipóteses. Dende a metodoloxía de aprendizaxe-servizo trátase de achegar a escola á vida 

diaria desde un punto de vista práctico e de beneficio comunitario. 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: 

▪ 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, convertendo a escola nun espazo en que se aprecie 

e goce coa arte e coas manifestacións culturais, onde se potenc ie 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 alumnado 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. 
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OBXECTIVOS 

 

 Os obxectivos son as metas que nos propoñemos acadar durante o proceso de ensino-

aprendizaxe. No currículum aparecen estructurados en torno a áreas de experiencia e 

aprendizaxes. 

 Dacordo no establecido na programación de ciclo, estes son os obxectivos secuenciados 

para o nivel de 4 anos: 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

• Formarse unha imaxe axustada e positiva propia, identificando gradualmente as propias 

características, posibilidades e limitacións a través da interacción coas outras persoas . 

• Coñecer e representar o seu corpo, identificando as súas partes e algunhas das súas funcións, 

descubrindo as posibilidades de acción e de expresión .  

• Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias , e ser capaces de 

expresalos e comunícalos . 

• 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 reforzando o sentimento de autoconfianza e sendo quen de solicitar 

axuda . 

• Desenvolver actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración, evitando a adopción de 

comportamentos de submisión ou dominio . 

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

alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das situacións cotiás de equilibrio 

e benestar emocional . 

• 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, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación propia, o  desenvolvemento 

humano, a manifestación de emocións, o respecto ás demais persoas, a aceptación de regras e a 

seguridade persoal . 
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ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO E INTERACCIÓN CO MUNDO  

 

• Observar e explorar de forma activa o seu contorno, mostrando interese polo seu coñecemento. 

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

relacionalos cos factores que os producen, desenvolvendo actitudes de coidado, respecto e co - 

responsabilidade na súa conservación. 

• Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións sobre os acontecementos 

da vida diaria. 

• Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, 

interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social e axustando a súa conduta a 

elas. 

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

producións culturais. 

• Establecer  relacións de confianza, afecto, colaboración, comprensión e pertenza a un grupo social 

baseadas no respecto ás persoas. 

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

artísticas, costumes, festas populares, folclore, gastronomía, etcétera- 

• Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e coleccións, 

identificando os seus atributos e calidades, e establecendo relacións de agrupamentos, 

clasificación, orde e cuantificación. 

• Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave de lóxica, comprendendo 

situacións e  resolvendo problemas: establecendo relacións, explorando, ordenando, comparando, 

cuantificando, medindo, pesando, etcétera 

 

ÁREA III: LINGUAXES, COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN  

 

• Utilizar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, de expresión de ideas e 

sentimentos, de representación, de aprendizaxe, e de goce.  

• Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais -o silencio, a mirada, a xestualidade, o 

olfacto e o tacto-  como elementos xenuínos da comunicación humana. 

• Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas musicais, iconas e outros 

símbolos e signos convencionais poden representar os pensamentos, experiencias, coñecementos, 

ideas e invencións das persoas. 

• Comunicarse oralmente nunha das dúas linguas oficiais e cada vez con maior frecuencia na 

segunda con distintos propósitos -expresar sentimentos, emocións, desexos, ideas, con diferentes 

interlocutores  e/ou  interlocutoras e en  diversidade de contextos.  

• Comprender a intencionalidade comunicativa doutras nenas e doutros nenos , así como das persoas 

adultas, adoptando unha actitude positiva cara as linguas.  



9 

 

• Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades contextualizadas e 

mostrar interese e goce ao participar nestes intercambios comunicativos.  

• Achegarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos -literarios, expositivos, enumerativos, 

informativos, prescriptivos-, recoñecendo a funcionalidade e uso social destes.  

• Comprender, reproducir -tendo en conta as diferentes  etapas individuais no proceso de adquisición 

da lingua escrita- e recrear, algúns textos literarios mostrando actitudes de valoración, curiosidade 

e goce cara eles. 

• 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, comunicándose 

creativamente a través das diferentes manifestacións: pintura, modelado, teatro, danza, música, 

literatura, .. e adquirindo sensibilidade estética.  

• 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 

 

OBXECTIVOS E ESTÁNDARES  MÍNIMOS ESIXIBLES: 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

• Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as súas diferentes partes.  

• Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e adaptalo ás características dos 

obxectos, á acción e á vida cotiá. 

• Construir unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, manifestando confianza nas súas 

posibilidades e recoñecendo as súas limitacións.  

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO E INTERACCIÓN CO MUNDO 

• Recoñecer algúns elementos do contorno inmediato e os seus atributos e cualidades.  

• Resolver problemas sinxelos relacionados con situacións cotiás, comparando magnitudes de peso, 

lonxitude… 

 

ÁREA III: LINGUAXES, COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

• Empregar a lingua oral dun modo conveniente 

• Comprender mensaxes orais cunha actitude atenta e respetuosa 

• Utilizar, mínimamente, a linguaxe audiovisual e as TIC, como vehículo de expresión e comunicación. 
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OBXECTIVOS DO PROXECTO “PORTOFARO, 

NATURALMENTE...”: 

 Se este curso queremos apostar por un ensino máis centrado no mundo natural e 

medioambiental, o primeiro paso vai ser identificar as posibilidades que temos no centro educativo 

para levalo a cabo. A continuación, teremos que pensar como nos imos organizar e repartir o 

traballo entre os 2 niveis. Despois, comezaremos a investigar, traballar e a dar forma a cada un 

dos proxectos deseñados. E finalmente, reflexionar sobre o seu proceso e sobre a súa utilidade, 

practicidade ou propostas de mellora. Así, algúns destes obxectivos xerais para este proxecto 

serían: 

 

• Identificar as zonas dentro do recinto escolar onde poder traballar e participar ao aire libre: 

invernadoiro, xardín, etc. 

• Identificar as necesidades que teñen cada unha desas zonas para despois convertelas en 

proxectos. Por exemplo: se queremos que veñan máis paxaros, necesitaremos construír un 

comedeiro de paxaros para atraelos. 

• Abrirse ante a posibilidade de que poidan xurdir pequenos micro-proxectos paralelos motivados polo 

interese dos nen@s (por exemplo, investigar sobre os caracois) 

• Determinar todo o que sexa necesario para a elaboración de cada unha das experiencias e planear 

como conseguilos. 

• Traballar as habilidades de planificación, toma de decisións, deseño e realización necesarias para 

levar a cabo as actividades. 

• Implicar ás familias (na medida do posíbel e sempre cumprindo coas instrucións do protocolo 

COVID-19) como un apoio e ferramenta para as aprendizaxes. 

• Incitar e estimular a participación dos alumnos/as para a toma de decisións, suxest ións, variacións, 

etc. 

• Mellorar a capacidade de autonomía e de iniciativa persoal entre os alumn@s. 

• Recoñecer o aprendizaxe-servicio como un acto de solidariedade e de ben comunitario. 
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CONTIDOS 

 

Os contidos van permitir un desglose de como van  ser eses obxectivos e a través de que 

medios vai ser posíbel logralos. A maioría estarán plantexados para traballar de xeito experiencial 

e manipulativo, sen esquecer os conceptos nin tampouco o traballos de valores e actitudes. 

 Dacordo no establecido na programación de ciclo, os contidos secuenciados para este 

curso no nivel de 4 anos son: 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

BLOQUE 1. O CORPO E A PROPIA IMAXE 

• Recoñecemento progresivo das posibilidades e características do seu corpo para chegar á toma 

de conciencia do seu esquema corporal . 

• Potenciación da construción do esquema corporal a partir das sensacións e das percepcións do 

propio corpo, en relación e interacción cos datos que recibe das outras persoas, do medio e dos 

obxectos . 

• Recoñecemento das percepcións sensoriais que proveñen dos propios músculos e 

articulacións- e as percepcións relacionadas cos campos visuais, auditivos, olfactivos, táctiles, 

gustativos... 

• Aceptación da súa imaxe corporal e goce xogando co seu corpo, desenvolvendo accións e 

iniciativas individuais e grupais . 

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

intereses propios e das demais persoas.  

• Xestión progresiva dos propios sentimentos e emocións, co fin de controlar as rabechas, 

resolver pacificamente os conflitos e a  aceptación das normas.  

• 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, percepción e comprensión do mundo 

que o rodea. 

• Observación  dos cambios físicos nas persoas ao longo do tempo. Identificación das diferentes 

etapas da vida valorándoas positivamente. 

• Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da identidade e características das 

demais persoas. 

• Recoñecemento e vivenciación das referencias espazo - temporais en relación co propio corpo 

e cos obxectos. 

• Desenvolvemento da identidade sexual e aceptación do corpo sexuado feminino e masculino.  
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BLOQUE 2. XOGO E MOVEMENTO 

• Participación nos xogos e na actividade motriz, identificando as súas capacidades e confiando nas 

propias posibilidades de acción, amosando actitudes de iniciativa e constancia. 

• Goce polo xogo  como medio para coñecer a realidade, como vía de deleite e relación, mantendo 

unha actitude de axuda e cooperación con iguais e con persoas adultas.  

• Adaptación do ton e a postura ás características do obxecto, da outra persoa e da  súa acción. 

• Aceptación de compromisos, establecendo acordos en consideración a súa persoa, ás outras e ao 

seu medio fortalecendo vínculos afectivos - amizade, cooperación, axuda, solidariedade.... 

Comprensión de regras para xogar. 

• Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas, partindo do coñecemento e 

valoración dos  xogos propios da  comunidade abríndose ao coñecemento e goce dos de outras 

comunidades. 

• Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotoras finas e grosas, dando resposta aos seus 

intereses de  exploración, construción e expresión.  

• 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; valorando os seus progresos  e expresándoos a 

través de diferentes linguaxes. 

• Potenciación das súas capacidades motoras, de coordinación e orientación no espazo; tanto nos 

cotiáns -escola, vivenda, barrio...-,como  ao aire libre e en contacto coa natureza.  

• Exploración das posibilidades perceptivas, motrices e expresivas propias e das demais persoas.  

 

 

BLOQUE 3. A ACTIVIDADE COTIÁ 

• Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e progresiva autonomía na súa 

realización, regulando o propio comportamento, para camiñar cara a resolución pacífica de conflitos, 

manifestando satisfacción pola realización de tarefas.  

• Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude positiva para establecer 

relacións de afecto coas persoas adultas e  iguais, aceptando a diversidade.  

• Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo. Valoración e gusto 

polo traballo propio ben feito e polo das demais persoas, buscando os recursos axeitados e sendo 

quen de solicitar e prestar axuda. 

• Xestión do seu comportamento en función das necesidades das outras persoas e das normas de 

funcionamento do grupo, dereitos, responsabilidades e comportamentos sociais.  

• Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal: capacidades, actitudes e coñecementos, 

aplicándoos nas súas actividades diarias.  

 

 

 

BLOQUE 4. O COIDADO PERSOAL E A SAÚDE 
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• Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación, descanso.... 

• Iniciación na práctica de accións e recoñecemento de situacións 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, aceptar e agradecer a axuda, cando sexa preciso.  

• Fomento de hábitos de prevención de enfermidades e  accidentes domésticos, respondendo con 

actitude de tranquilidade e colaboración. 

• Valoración crítica ante factores e prácticas sociais cotiás que favorecen a saúde -paseo , xogo ao 

aire libre, exercicio físico controlado,...-, ou aqueles que non a favorecen -sedentarismo, uso 

ilimitado de televisión, vídeo consolas ou xogos de ordenador, descanso insuficiente...  

 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO E INTERACCIÓN CO MUNDO  

 

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; mantendo unha actitude de respecto e coidado cara a obxectos propios e 

alleos. 

• Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades  de obxectos e de materiais: naturais -area, 

madeira, pluma...- e artificiais -plástico, vidro, cartón...- examinando con atención as súas 

características -plasticidade, transparencia, impermeabilidade, textura, peso, volume, sons e 

movementos, forma, tamaño... entre outros.  

• Interese pola clasificación de obxectos e materiais e aproximación á cuantificación de coleccións.  

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

números para identificar, contar, clasificar, numerar, informarse e ordenar elementos da realidade 

sempre en situacións contextualizadas e significativas.  

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

valores dos números en situacións habituais. 

• 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 .... 

• Utilización de xogos de mesa, lotos, cartas,  dominós...- e xogos populares - pai – fillo – nai, bolos,  

mariola, o pano, ruletas, bólas...- como actividades lúdicas que unen o razoamento, reflexión e o 

divertimento en grupo. 
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• Investigación do comportamento físico -caer, rodar, escorregar, botar, ...- de diferentes materiais e 

obxectos -plumas, latas, bólas, paus, caixas....-  en diferentes situacións -plano inclinado, caída 

libre,...- e con variadas  accións - soprar, empurrar, lanzar,... 

• Achegamento a algunhas magnitudes físicas -peso, lonxitude, capacidade, tempo- a través da 

estimación: comparando, observando...  

• Recoñecemento e identificación de situacións en que se fai necesario medir. Interese e curiosidade 

polos instrumentos de medida convencionais -regras, cintas métricas, metros, reloxos, balanzas, 

probetas, ,... - e non convencionais -palmos, pés, pasos, brazadas, cordas, paus, varas, vasos, 

cuncas, tapóns, puñados,...- facendo unha aproximación ao seu uso. 

• Orientación temporal en situacións cotiás empregando diferentes nocións e relacións tales como: 

secuencias -antes- despois, mañá e tarde, día e noite, onte –hoxe -mañá, día –semana –meses, 

estacións do ano-; duración -mais -menos- e velocidade -rápido – lento-. Aproximación ao uso do 

calendario. 

• Establecemento de relacións de orientación espacial de localización, dirección, distancia e posición, 

respecto a obxectos, persoas e lugares; nomeándoas axeitadamente e empregando o vocabulario 

topolóxico elemental: diante -detrás, arriba -abaixo, preto –lonxe, cara a...  

• Exploración lúdica con algúns corpos xeométricos elementais. Recoñecemento dalgúns aspectos 

xeométricos básicos no contorno inmediato -liñas, puntos, rectángulos, cadrados, triángulos, 

círculos, esferas, cubos...- 

• Vivencia , representación e interpretación  do espazo, empregando a súa imaxinación en debuxos,  

planos, fotografías, mapas ou outros. 

 

BLOQUE 2. ACHEGAMENTO Á NATUREZA 

• Identificación  e afondamento no estudo dalgunhas características  e funcións vitais dos seres vivos 

empregando a exploración sensorial, diversas fontes de información -textos expositivos, 

documentais, familia, persoas expertas, Internet...- así como algúns   instrumentos e tecnoloxías-.  

• Observación dun ser vivo no seu medio natural ou reproducindo o medio na aula: acuario, terrario, 

plantación,....rexistrando a observación. 

• Identificación  dalgunhas características, necesidades e cambios nos procesos de crecemento e 

etapas do desenvolvemento das persoas e outros  seres vivos.  

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

plantas, amosando interese e gusto polas relacións con eles.  

• Descubrimento das diferentes formas nas que se  encontra a auga na natureza, comprendendo a 

súa contribución ao desenvolvemento dos seres vivos e do medio. 

• Identificación dos cambios que se producen  en canto ao clima, á luminosidade, á posición do sol, 

ao longo dun día. 

• Formulación  de hipóteses, contrastándoas coas das outras persoas, sobre as causas e 

consecuencias de fenómenos do medio natural - choiva, vento, día, noite, erosión, ciclo vital....- e 

dos producidos pola acción humana -pontes, embalses, aeroxeradores. 

• Goce ao realizar actividades individuais e de grupo en contacto coa natureza. Valoración da súa 

importancia para a saúde e o benestar. 
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BLOQUE 3. CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE 

• Identificación da familia e a escola como primeiros grupos sociais de pertenza,  valorando 

positivamente as relacións afectivas que neles se establecen, mantendo unha actitude de 

colaboración e asumindo  pequenas responsabilidades.  

• Achegamento ás funcións  que cumpren diversas persoas, organizacións e institucións para cubrir 

necesidades e aportar servizos relacionados co consumo, transporte, seguridade, sanidade,.... 

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 de forma cada vez mais autónoma, 

atendendo especialmente á relación equilibrada entre nenas e nenos -evitando situacións de abuso, 

de submisión, de sobreprotección,...-  

• Recoñecemento dalgúns acenos de identidade cultural apreciando os cambios que producen no 

modo de vida co paso do tempo. Sucesos e persoas relevantes da historia da súa comunidade, do 

seu país e do mundo; mediante relatos, narracións, visitas reais ou virtuais, libros, Internet, …  

• Establecemento de relacións con iguais e persoas adultas próximas.  

 

 

ÁREA III: LINGUAXES, COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN  

 

BLOQUE 1. LINGUAXE VERBAL 

 

Escoitar, falar e conversar 

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

coñecementos, para expresar e comunicar ideas, sentimentos e emocións, para facer peticións  e 

como mecanismo para regular a propia conduta e a das demais persoas.  

• Participación de forma oral en conversacións, narracións, anécdotas, chistes, xogos  colectivos e 

outros, incrementando o seu vocabulario, empregándoo con crecente precisión, con entoación 

axeitada, pronunciación clara e usando estruturas oracionais que enriquezan as súas competencias 

comunicativas. 

• Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, en diferentes contextos e con 

persoas interlocutoras diversas usando argumentos nas súas conversacións, respectando quendas 

e escoitando atentamente. 

• 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.  
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APROXIMACIÓN Á LÍNGUA ESCRITA 

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

explorar e coñecer algúns dos textos de uso social e algunha das súas propiedades -función, 

autoría, soporte, personaxes, relación título – contido, relación imaxe – texto,...  

• 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, meses, 

personaxes e títulos de contos, poemas ...-. 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. 

• Iniciación ao coñecemento do código escrito a través desas palabras e frases empregadas en 

contextos significativos e funcionais. 

• Iniciación no uso da escritura en situacións contextualizadas e reais -receitas. Interese e disposición 

para o uso dalgunhas convencións do sistema da lingua escrita como a linealidade, a orientación e 

a organización do espazo, e gusto por producir mensaxes  e textos cunha aproximación progresiva 

á escritura convencional. 

• Potenciación e valoración da creatividade e a fantasía como recurso para produción de textos 

literarios. 

• Invención e produción dos seus primeiros textos literarios, amosando valoración e respecto polas 

producións escritas propias e as dos demais.  

 

ACHEGAMENTO Á LITERATURA 

• Escoita e comprensión 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, e como fonte de pracer e de aprendizaxe compartido.  

• 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 creativa en xogos lingüísticos -encadeados de palabras, adiviñas, trabalinguas, 

onomatopeas,...- acompañados de respostas corporais - xestos, movementos, ritmos, ....- para 

divertirse e para aprender na compaña de iguais e de persoas adultas. 

• Interese por compartir interpretacións, sensacións, emocións e 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.  
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BLOQUE 2. LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E CORPORAL 

● Exploración sensorial dos elementos presentes no entorno integrando actividades de tocar, ulir, oír 

e ver. 

● 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-.  

● 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,  e a 

combinación de dúas ou máis técnicas...-, como recursos e medios de expresión e comunicación 

de feitos, sentimentos, emocións, vivencias, fantasías , experiencias....  

● Experimentación e coñecemento das posibilidades de transformación dos diferentes materiais e 

obxectos, buscando un achegamento á tridimensionalidade a través da realización de construcións, 

composicións…,como manifestacións artísticas.  

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

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

● 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. 

● .Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas presentes no contorno,  en museos  

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

compartindo a través das diversas linguaxes as sensacións e emocións que producen. 

● 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. Utilización dos sons achados para a interpretación e a creación musical.  

● Vivenciación do son e do silencio. 

● Recoñecemento de sons do contorno natural e social, e discriminación dos seus trazos distintivos -

duración, timbre, intensidade e altura- e dalgúns  contrastes básicos -rápido - lento, longo - curto, 

forte - suave, agudo - grave-  

● Creación de secuencias de movementos  e ritmos a partir das sensacións que lle xera a música.  

● Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e contemporáneas. Participación activa e 

goce na interpretación de cancións, xogos musicais e danzas colectivas e individuais.  

● Creación mediante a música e  o baile, dos seus propios patróns, recreando situacións, ideas, feitos 

e sentimentos, mediante o humor, o absurdo e a fantasía, compartindo con outras persoas as súas 

creacións. 

● Improvisación de personaxes, feitos e situacións en xogos simbólicos,  e dramáticos individuais e 

compartidos  potenciando a iniciativa, orixinalidade, flexibilidade e inventiva.  
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● Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e outros xogos de expresión 

corporal  -mimo, monicreques,...- colaborando na elaboración dos elementos necesarios para unha  

ambientación axeitada. 

● Dramatización de textos literarios. Goce e interese por expresarse con axuda de recursos 

extralingüísticos, favorecendo a creatividade, a fantasía e a expresión corporal a través de 

representacións teatrais colectivas. 

 

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, de comunicación,  de expresión, de  

estratexias de exploración e investigación,…que melloran a competencia para o descubrimento, o 

coñecemento, o traballo cooperativo  e a 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; desenvolvendo unha actitude crítica ante a veracidade da información que 

proporcionan. 

● Achegamento ao uso do ordenador, á cámara fotográfica.  

 

CONTIDOS DO PROXECTO “PORTOFARO, 

NATURALMENTE...”:  

Algúns exemplos serían, entre outros: 

 

• Os espacios do cole interiores e exteriores: invernadoiro, bosque tenebroso, parque, xardín, etc.  

• Proxectos para a mellora do cole, tanto no exterior como no interior. 

• Vocabulario relacionado coa natureza e o medio natural 

• Vocabulario relacionado co traballo en equipo e a realización de proxectos.  

• Habilidades de planificación: idear, deseñar, organizar, planear, etc.  

• Habilidades de execución e manipulativas: recortar, pegar, construir, pintar, etc.  

• Habilidades de pensamento: toma de decisións, argumentación, aportación de ideas, etc.  

• Habilidades críticas: autoavaliación, propostas de mellora, testeo da utilidade e prac ticidade dos 

proxectos, etc. 

• Habilidades sociais: traballo en grupo, colaboración, cooperación...  

• Autonomía e iniciativa persoal. 

• Autorrealización. 

• Actitudes de solidariedade, axuda, traballo compartido, etc. 

• Gusto por compartir o traballo realizado e da súa utilidade para o resto de xente do colexio. 
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AVALIACIÓN: CRITERIOS, PROCEDEM. E INSTRUMENTOS 

 

A avaliación obedecerá ao establecido na Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula 

a avaliación na Educación Infantil en Galicia. Atendendo á mesma, os procedementos para facela 

pasarán por unha avaliación global continua, sumativa, e cun carácter formativo e 

retroalimentador, pasando por unha avaliación inicial para avaliar o nivel no que o alumnado volve 

despois do confinamento e das vacacións estivais.. 

 Os principais instrumentos de recollida de información vai ser a observación directa e 

sistemática, así como os items de avaliación por trimestres do XADE, a triangulación e intercambio 

de información entre o profesorado implicado e as información extraídas das familias, 

especialmente se volve haber un confinamento e pasárase a un ensino non presencial.  

Permite así unha retroalimentación e un feed back aos propios nen@s sobre o traballo 

realizado, que ademais será moi útil para que as titoras poidan recabar información necesario para 

as avaliacións trimestrais. 

Os criterios de cualificación para determinar a avaliación de cada área xiran en torno a 

3 aspectos: 

• PROCESO DE APRENDIZAXE: inicial, continua e final ou sumativa (vencellada á 

promoción do alumnado) 

• DA PRÁCTICA DOCENTE: autoavaliación. 

 

E a ponderación dos distintos aspectos avaliables será a seguinte: 

• Con dificultade: lonxe de acadar os obsectivos 

• En proceso: precisa máis tempo ou axuda 

• Sen dificultade: xa o acadou 

 

Dacordo no establecido na programación de ciclo, estes son os criterios de avaliación  

secuenciados para o nivel de 4 anos: 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

• 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. 
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• Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas.  

• 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 iniciándose 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.  

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO E INTERACCIÓN CO MUNDO  

 

• 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 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 manifestacións culturais próximas .  

 

ÁREA III: LINGUAXES, COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN  

 

• 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. 
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• Amosar unha actitude positiva cara a 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, poes ías, 

rimas, adiviñas, ..... 

• Utilizar a biblioteca con respecto e coidado, valorándoa como recurso 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.  

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PROXECTO “PORTOFARO, 

NATURALMENTE..”: 

Algúns exemplos de criterios de avaliación serían, entre outros: 

• Identificación dos espazos do cole interiores e exteriores 

• Aportación de ideas sobre futuros proxectos a realizar segundo necesidades 

• Capacidade para deseñar e planificar o traballo 

• Habilidades de execución 

• Habilidades de pensamento 

• Habilidades críticas 

• Habilidades sociais 

• Mellora da autonomía e iniciativa persoal 

• Afloramento de actitudes e comportamentos solidarios e de equipo. 

• Altruísmo para compartir as súas creacións co resto de alumnado do centro. 
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PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

 

Ademais, este tipo de metodoloxía activa vai permitir facer unha autoavaliación de si os 

proxectos elaborados funcionaron, son operativos e tamén prácticos.  

Algúns procedementos para unha autoavaliación da programación serán: 

- Ítems de axeitación. 

- O intercambio de impresións entre as titoras e o profesorado de apoio. 

- Os traballos dos propios alumn@s 

 

 

METODOLOXÍA 

Tan importante como o que se ensina é o como se ensina, traducidas nas ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS. Estas non son máis que estratexias que levamos a cabo que van a rexer a 

nosa actuación pedagóxica. Están sustentadas baixo os principios dunha concepción 

construtivista da aprendizaxe, e directamente vinculadas coas recollidas no Anexo I do propio 

decreto de currículum. 

 
❖ AMBIENTE DE APRENDIZAXE: É imprescindible que exista unha axeitada organización do 

ambiente, onde reine un clima de seguridade e confianza e o neno/a se sinta seguro e querido. 

Dependerá da organización de espazos, tempos e recursos que se fagan, así como das 

restricións impostas polo protocolo COVID-19.  

 

En canto aos espazos, procurarase que haxa espazo para todo e para tod@s: asemblea, 

recunchos, zona de traballo, de aseo, zona de lectura, etc. Para facilitar a mobilidade pola clase, 

a aula esta distribuída en base a RECUNCHOS temáticos, que melloran a orde e organización da 

clase e permiten unha interacción variada de xogo e traballo. 

 

No que se refire aos tempos, tamén procurouse que houbese tempo para todo e para 

tod@s: organizado en base a rutinas que lles transmiten seguridade e potencian a súa autonomía 

(asemblea, rutinas, traballo individual, xogo por recunchos, aseo, almorzo, recreo, relaxación, 

lectura dun conto, actividade grupal, recollida e despedida.)  

 

En canto aos recursos, contamos con variedade, dispoñendo de recursos persoais como 

os especialistas e o claustro ou as familias, recursos organizativos como os docs. do centro, e 

recursos materiais que serven de apoio no proceso de E/A. 
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❖ PERSPECTIVA DIDÁCTICA: Baseada nos principios herdados da Escola Nova como a 

aprendizaxe significativa de Ausubel, consistencia evolutiva de Piaget, globalización de Decroly 

ou actividade autoestruturante de Vygotsky, entre outros.  

 

❖ PAPEL DO ALUMNADO: O neno/a considerado como verdadeiro protagonista e 

responsábel da súa aprendizaxe, cun papel activo e baixo unha perspectiva paidocéntrica. 

 

❖ PAPEL DO PROFESOR/A: Unha figura que oriente, guíe e medie aos seus alumn@s nas 

aprendizaxes, un modelo a seguir e a imitar, compresivo e en constante renovación e actualizado, 

mediador entre o neno, a escola e a familia, seguindo indicación do Plan de Acción Titorial. 

 

❖ AGRUPAMENTOS: ante a delicada situación sanitaria deste ano e seguindo as 

instruccións do protocolo COVID-19, este curso non serán posibles as experiencias inter e intra 

idades, restrinxindo os agrupamentos aos Grupos de Convivencia Estábel (GCE) de cada aula.  

 

❖ APERTURA Á CONTORNA: Quedará bastante limitada este curso, especialmente 

físicamente. Sen embargo, seguiremos contando cos axentes educativos que participan neste 

proceso na medida en que sexa posíbel: unha boa relación co equipo docente, con todo o ciclo de 

Infantil, así como unhas boas canles de comunicación e información coas familias, ben de xeito 

formal (titorías, reunións...) ou máis informais (participación en experiencias, intercambios de 

información ás saídas, etc.)  
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METODOLOXÍAS ACTIVAS: A APRENDIZAXE-SERVIZO 

  

Segundo a Rede Española de Aprendizaxe-Servizo, a APRENDIZAXE-SERVIZO é unha 

metodoloxía para unir a aprendizaxe co compromiso social. Combina procesos de aprendizaxe e 

de servizo á comunidade (neste caso, educativa) nun só proxecto ben articulado onde os 

participantes aprenden a traballar en necesidades reais da contorna coa finalidade de mellorala. 

En resumo, implica aprender facendo un servizo á comunidade, neste caso, á nosa 

comunidade educativa.  

 O seu desenvolvemento pasa por 3 fases:  

- Preparación: esbozar a idea e planificar o proxecto 

- Realización: proceso de preparación, execución e peche do proxecto que se vai realizar 

na aula. 

- Avaliación: proceso posterior de análise do proxecto e dos seus resultados educativos e 

sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

CADRO-RESUMO 

 

Debido a curta idade dos nosos alumn@s, o grande peso da planificación e deseño vai 

recaer na labor do profesorado. Pero se ben é importante que o profesorado teña as ideas 

claras e planifique axeitadamente antes de embarcar ao grupo nun proxecto, débese procurar 

ir involucrando pouco a pouco aos nen@s no desenvolvemento de todas as fases, na medida 

na que se poida e en función da súa etapa madurativa. O nen@ convértese así en protagonista 

e séntese parte importante do proxecto, estimulando a súa autonomía e capacidade de 

iniciativa. 

 

 

PREPARACIÓN 

1 Esbozo da idea 

2 Establecemento de alianzas 

3 Planificación do proxecto 

REALIZACIÓN 

4 Preparación do proxecto co grupo 

5 Execución do proxecto 

6 Peche do proxecto co grupo 

AVALIACIÓN 7 Avaliación multifocal 
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SECUENCIA DE PASOS A SEGUIR: 

 

Para levar a cabo un proxecto deste tipo, faise necesario seguir unha secuencia de pasos 

necesarios. Comézase por identificar aqueles proxectos que podemos crear para que sexan útiles 

á comunidade, pasando por decidir todos os recursos que precisamos, facer un reparto de roles e 

tarefas, e rematando por levalo a cabo. 

 A secuencia de pasos sería: 

 

INICIO: “Que podemos facer para mellorar a vida da comunidade educativa?” 

 

1. ACTIVIDADE DE MOTIVACIÓN: unha posta en escea “artificial” para espertar a 

curiosidade e o interese dos nen@s neste tema. 

2. TORBELLINO DE IDEAS: pensar posibles proxectos que podemos facer e recollelos por 

escrito. 

3. POSTA EN COMÚN INTER-CLASES: póñense e común os proxectos pensados entre as 

2 clases. Facer unha listaxe con todas. 

4. VOTACIÓN E REPARTO: Votar os que máis gusten e repartir os proxectos por aula para 

comezar a elaboralos. 

 

 

 

PREPARACIÓN: “Xa sabemos o que imos crear. E agora, por onde comezamos?” 

 

5. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Búsqueda de ideas para inspirarnos sobre montaxe, 

deseños, etc. contando coa axuda e colaboración das familias. 

6. BOSQUEXO DO RESULTADO: Bosquexo-modelo de como queremos que sexa o 

resultado final (debuxo, plano ou mapa, foto, etc.) que utilizaremos constantemente como 

referencia para a construción. 

7. FRAGMENTACIÓN EN PASOS: recoller de xeito visual todos os pasos que temos que ir 

seguindo para a construción dos proxectos escollidos (como se fosen unhas instruccións 

de montaxe paso a paso) 

8. PLANIFICACIÓN: facer unhas listaxes pensando en todo o que imos precisar: recursos 

materiais, humanos, etc. e ir facendo acopio dos mesmos. 

9. REPARTO DE ROLES: a cada alumn@ seralle asignada un rol dentro do proxecto: pintor, 

recortador, pegador, encargado de materiais, etc. Cada aula escollerá os roles que estime 

oportunos. 
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REALIZACIÓN: “Xa temos todo listo e preparado. Agora imos comezar a crear” 

10. GRUPOS DE TRABALLO: decidir a organización do tempo de traballo e os agrupamentos 

(simultáneo, en pequeno grupo, individual, todos os días, uns días á semana, etc.) 

11. PROCESO DE CREACIÓN: habilidades manipulativas e prácticas de traballo, creatividade, 

etc. 

12. MONTAXE: Montaxe e ubicación nos sitios acordados dos proxectos que se vaian 

rematando. 

13. DIFUSIÓN: Difusión a todo o centro da existencia do proxecto feito, que xa pode ser 

utilizado e desfrutado por quen queira e o precise. 

 

AVALIACIÓN: “ Xa rematamos! Como quedou? Está a ser útil?” 

14. ANÁLISE DE RESULTADOS: como quedou? Está a ser útil? Está a ser usado? 

15. PROPOSTAS DE MELLORA: suxestións, dificultades atopadas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRO-RESUMO 

 

 

 

 

 

INICIO 

1 Actividade de motivación 

2 Torbellino de ideas 

3 Posta en común inter-clases 

4 Votación e reparto 

PREPARACIÓN 

5 Búsqueda de información 

6 Bosquexo do resultado 

7 Fragmentación en pasos 

8 Planificación 

9 Reparto de roles 

REALIZACIÓN 

10 Grupos de traballo 

11 Proceso de creación 

12 Montaxe e ubicación 

13 Difusión 

AVALIACIÓN 
14 Análise dos resultados 

15 Propostas de mellora 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Empregaremos todos aqueles que teñamos ao noso alcance, especialmente aqueles aos 

que poidamos acceder de xeito sostible, recorrendo á propia natureza, ao refugallo, á reutilización 

de materias xa non servíbeis ou aportados polos propios alumn@s. 

 Tamén empregaremos aqueles materiais de centro que temos disponibles: 

- Ferramentas 

- Material de vida natural: macetas, sementeiros, terra de abono, etc. 

- Material estructurado: xoguetes, etc. 

- Material non estructurado: pedras, paus, etc. 

- Material dixital: PDI, ordenador con conexión a Internet, etc. 

- Outros. 

 

 

 

 

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 Títorial 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 Departamento 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.  
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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. 

 

 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 

 Segundo ás aportacións do Plan TIC do centro, a situación de pandemia que estamos a 

vivir estanos a levar á situación de volver a repensar o uso das tecnoloxía como unha ferramenta 

para o ensino/aprendizaxe, este ano con moito máis peso que os anteriores cursos. 

 Na aula, a PDI este ano cobra moito máis protagonismo (asembleas, paneis de rutinas, 

procura de información, etc), xa que axuda a evitar o toqueteo de varias mans e é sinxela de 

desinfectar.  

 O ordenador e os procuradores de Internet serán este ano as ferramenta que utilizaremos 

para buscar información, intentando evitar que traian a información impresa da casa para evitar os 

contaxios. 

 Con isto promovemos, á vez, o fomento dun uso responsábel dos equipamentos dixitais e 

a mellorar as destrezas e habilidades na competencia dixital. 

 

 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 Segundo ás aportacións do Plan de Convivencia, a propia metodoloxía de aprendizaxe-

servizo é un tipo de metodoloxía moi sensíbel aos principios básicos de convivencia e educación 

en valores. Nela, os participantes aprenden a traballar en necesidades reais da contorna coa 

finalidade de mellorala. En resumo, implica aprender facendo un servizo á comunidade, neste 

caso, á nosa comunidade educativa. 
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 As actividades que se realicen van poder ser de uso e desfrute do resto do alumnado (non 

só os de 4 anos) do que se van poder beneficiar: 

- Estación meteorolóxica 

- Comedeiro de aves 

- Hotel de insectos 

- Catalogación das árbores do colexio 

- Etc. 

Convértese nun traballo totalmente altruísta e cun marcado carácter compartido, que 

encaixa totalmente coa filosofía do plan de Convivencia. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 Debido á situación actual de pandemia por COVID-19, este ano non hai contempladas 

ningunha actividade complementaria e extraescolar que implique aglomeracións, saídas ou 

xuntanzas en sitios pechados. 

 Os días de especial conmemoración celebraranse con actividades nas propias aulas cos 

grupos de convivencia estábel, a través de experiencias máis visuais, dixitais e de traballo manual.  
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TEMPORALIZACIÓN ORIENTATIVA 

 

Como este tipo de aprendizaxe segue unha secuencia de pasos, o planning pódese facer 

atendendo a 2 posibles opcións: 

- OPCIÓN 1: Deseñar á vez todos os proxectos ideados (implicaría un planning 

desglosado por trimestre) 

-  

- OPCIÓN 2: Deseñar un proxecto de cada vez (implicaría 1 ou máis proxectos por 

cada trimestre) 

 

RESUMO DA OPCIÓN 1: 

1º TRIMESTRE 

 

PLANIFICACIÓN: 

• ACTIVIDADE DE MOTIVACIÓN: pendente de deseñar 

• Torbellino de ideas: saír a identificar cousas que lle faltan ao patio e mais aos espazos 

naturais do cole. 

• Posta en común entre todas as clases sobre as ideas recollidas por cada unha delas. Facer 

unha listaxe con todas. 

• Repartir as ideas por aula para comezar a elaboralas. 

• Búsqueda de ideas para inspirarnos (Internet, familias, etc.) 

 

 

2º TRIMESTRE 

REALIZACIÓN: 

• Bosquexo de como queremos que sexa o resultado final (debuxo, plano ou mapa, foto, 

etc.) 

• Acopio de materiais e recursos que imos precisar (familias, comunidade, etc.) 

• Identificación e posta por escrito ou visual dos pasos necesarios a dar para cada un dos 

proxectos. 

• Reparto de roles e de tarefas entre o alumnado: cadaquén encárgase de que. 

• Decidir a organización do tempo de traballo: simultáneo, en pequeno grupo, individual, 

todos os días, uns días á semana, etc. 

• Proceso creativo e elaborativo: habilidades manipulativas e prácticas de traballo, 

creatividade, etc. 



31 

 

• Montaxe e ubicación dos que se vaian rematando. 

• Difusión a todo o centro da existencia do proxecto feito que xa poderán desfrutar. 

 

 3º TRIMESTRE: 

• Continuar co proceso creativo e elaborativo: habilidades manipulativas e prácticas de 

traballo, creatividade, etc. 

• Montaxe e ubicación dos que se vaian rematando. 

• Difusión a todo o centro da existencia do proxecto feito que xa poderán desfrutar. 

 

AVALIACIÓN:  

• Análise de resultados: como quedou? Está a ser útil? Está a ser usado? 

• Propostas de mellora e suxestións: dificultades atopadas, etc. 

 

 

RESUMO DA OPCIÓN 2: 

1º TRIMESTRE 

- PROXECTO 1: planificación, realización e avaliación. 

2º TRIMESTRE 

- PROXECTO 2: planificación, realización e avaliación. 

 3º TRIMESTRE: 

- PROXECTO 3: planificación, realización e avaliación. 

 

Sen embargo, é importante recordar que, grazas ao carácter aberto e flexíbel das programacións 

que lle outorga o currículum, esta temporalización pode verse modificada segundo as necesidades 

do grupo-clase e á situación que estamos a vivir na sociedade por mor da pandemia. 
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ACTIVIDADES E EXPERIENCIAS (ENGADIR AS PROPIAS QUE 

PROPOÑAN OS ALUMN@S) 

1. Pintar as caixas da froita para facer construccións no patio 

 

 

2. Cazadores de vento para espantar insectos ou paxaros 
 

 

3. Prensar follas para facer un inventario para a biblioteca do cole 
 

 

4. Xogos para xogar no exterior: bolos, aros 

 

 

5. Instalacións para xogar coa luz no aire libre 

 

6. Froita seca e deshidratada para decorar algún espazo do cole 
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7. Nidos naturais para a cría de paxaros 

 

  

8. Pedras (cómaros) para contar historias, números… e como material para a 
biblioteca do centro 

 

  

9.  Perfumes naturais: lavanda, romero, etc. para os baños e as aulas do cole 

 

 

10. Xabóns naturais, velas e soportes de laranxa, ambientadores… para os aseos do 

cole 

  

11.  Construir un reloxo solar 

 

 

12.  Saquiños aromáticos para ambientar os espazos do centro 
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13.  Comedeiro para paxaros 

 

  

14.  Pluviómetro: con medidas ou contar canto tempo tarda en encher 1 taza 

 

 

15.  Estación meteorolóxica caseira no patio 

 

 
  

16.  Facer papel reciclado (pódeselle engadir pétalos, follas…) para utilizalo en 
manualidades 

 

 

17.  Guirnalda de flocos de millo para atraer paxaros. 

 

 

18.  Xogos de vento para o patio 

 

 
 

 

  



35 

 

19.  Hotel de insectos para reforestar a fauna de insectos 
 

 

20.  Construcións con palets para o patio 
 

 

21.  Neumáticos e rodas para xogar no patio 
 

 

22.  Balanza para o patio 
 

 

23.  Tubos para colar obxectos para o patio 
 

 

24.  Recuncho da auga para o patio 
 

 

25.  Tocóns de madeira para o patio 
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26.  Parede musical para o patio 
 

 

27. Casiña para paxaros 
 

 

28. Invernadoiro: sementado, colleita e doación dos productos. (EQUIPO DE 
TRABALLO DE INVERNADOIRO 
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ANEXO: ADAPTACIÓN AO 

CONTEXTO COVID-19 
 

 

ANÁLISE E VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES 

IMPRESCINDIBLES NO CURSO 2019/2020. 

 

 O feito de que o confinamento levárase a cabo a mediados de mes de marzo (despois de 

xa ter superados 2/3 do curso), axudou a que moitos dos obxectivos que se tiñan plantexados 

para o curso pasado fosen xa superados. Principalmente quedaron os do último trimestre que, no 

nivel de 3 anos, ían enfocados a mellorar e progresar nas aprendizaxes xa adquiridas durante o 

1º e 2º trimestre: 

- Adaptación ao contexto da escola e ao seu persoal. 

- Primeiras relacións sociais con iguais. 

- Fomento da autonomía persoal e da independencia. 

- Primeiros pasos e iniciación na lecto-escritura: o nome propio, o dos compañeiros, as 

letras, etc. 

- Primeiros pasos e iniciación na lóxica-matemática: a funcionalidade dos números, os 

números das nosas vidas, número-cantidade, etc. 

 

Durante o confinamento, gracias á posibilidade dunha boa conectividade das familias, 

continuamos reforzando estas aprendizaxes de xeito non presencial a través de actividades 

manipulativas, gráficas, visuais e a través de xogos. Isto fixo posíbel que non se notase un 

desfase nin un retroceso moi grande no inicio do seguinte curso, e que facilitou moito poder 

artellar unha programación coa maioría de obxectivos e contidos pensados para o nivel de 4 

anos, e moi poucos deles rescatados do currículum do nivel de 3 anos. 
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ANÁLISE E VALORACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

 

Na volta ás aulas no novo curso, despois de 6 meses, faise moi necesaria unha avaliación 

inicial (se cadra máis que nunca). Para iso, vanse dedicar as semanas dos primeiros meses do 

novo curso para bruxulear o nivel co que volven os nosos alumn@s. 

A avaliación inicial vai ir centrada especialmente a avaliar aquelas aprendizaxes que 

consideramos máis imprescindibles, que son aquelas baseadas na lecto-escritura e na lóxica-

matemática, pero tamén valoraranse evolucións en aspectos relacionados co curso pasado, como 

por exemplo: 

- Evolución da linguaxe, pronunciación e vocabulario. 

- Nivel de autonomía e independencia. 

- Desenvolvemento da coordinación grosa e fina. 

- Evolución da motricidade fina e dos trazos. 

- Sociabilidade e relacións entre iguais 

- Mundo emocional e dos sentimentos. 

Para a avaliación da lecto-escritura e a lóxica-matemática empregaranse actividades e 

experiencias orais, manipulativas e gráficas (fichas) para constatar cadanseu nivel. Para o 

resto, apoiarémonos principalmente nas observacións directas e sistemáticas e o intercambio 

de información coas familias. 

 

INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES: 

 

 O feito de sermos confinados con 2/3 do curso xa superados axudou a que os obxectivos 

e contidos considerados imprescindibles no nivel de 3 anos xa fosen acadados polo noso 

alumnado antes do confinamento. 

Por iso, durante este curso, despois de revisados con detenimento os obxectidos, contidos 

e criterios de avaliación do curso pasado, NON consideramos necesario rescatar ningún obxectivo 

nin contido “imprescindible” que quedara no tinteiro o curso pasado. Ademais, a etapa de 

Educación Infantil, ao ser considerada como unha etapa progresiva, sumativa e acumulativa, 

contempla a posibilidade de deixar marxe, mentres dure a etapa até os 6 anos, para acadar as 

diferentes aprendizaxes que aparecen recollidas no seu curriculum 

Este curso usaremos o primeiro trimestre para reforzar e consolidar estas aprendizaxes 

iniciadas nos 3 anos e, pouco a pouco, írmonos centrando no propio do nivel de 4 anos. 
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ADAPTACIÓNS NO CASO DE DOCENCIA NON PRESENCIAL 

 

METODOLOXÍA, MATERIAIS E RECURSOS: 

Ante a hipotética posibilidade de confinamento ou illamento ante un caso de positivo por 

COVID-19 na nosa contorna, o nivel de 4 anos ten consensuado un plan de educación telemática 

que consta das seguintes ferramentas metodolóxicas: 

- Emprego da Aula Virtual de cadansúa clase como plataforma para colgar todas as 

actividades, tarefas ou experiencias de carácter complemetario para facer o alumnado nas 

casas 

 

- Utilización da app de mensaxería Class Dojo como medio de comunicación entre as 

familias e as titoras, así como taboleiro de fotos e vídeos. Para comunicacións oficiais e de 

centro, utilizarase a plataforma dixital Abalar Móbil. 

 

- Videochamadas a través da aplicación Cisco Webex Meetings para as titorías, para a 

presentación de actividades, para a realización de experiencias en grupo e para manter o 

contacto. 

 

- Creación dun Kit de Confinamento con material puramente manipulativo para levar para 

as casas e facilitar a aprendizaxe e o traballo lóxico-matemático e lecto-escritor.  

 

- Elaboración e deseño dun caderno impreso de Grafismo Creativo (tamén para levar para 

casa) para practicar os diferentes tipos de trazos e a grafomotricidade en xeral. 

 

O maior peso das actividades a plantexar van estar baseadas para traballar co material 

manipulativo do kit e co caderno impreso de Grafismo Creativo, xa que así eliminamos o 

obstáculo de que algunha familia teña problemas de acceso á conectividade. A Aula Virtual 

usarémola para colgar actividades complementarias ou de reforzo e ampliación. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:  

 As actividades irán moi ben explicadas para que sexan as familias as que poidan dirixilas 

segundo as nosas pautas. Tamén engadiremos variantes ou suxestións e tamén consellos para 

poder levalas a cabo dun xeito satisfactorio. 
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 Para poder avalialas, imos recorrer ao intercambio de fotografías do traballo dos alumnos/as, 

que compartiremos no Class Dojo para 2 cousas: 

- Seguir en contacto e poder seguir vendo aos nosos compañeiros/as 

- Ás titoras serviralle como mostra do que está a facer cada alumno/a. 

Tamén utilizaremos a canle de mensaxería para estar disponibles para as familias, por se 

teñen algunha dúbida ou consulta sobre como dirixr algunha actividade. 

Á volta do confinamento, pediremos que traian de novo o caderno de grafismo e mais o kit, 

para avaliar in situ o traballo feito durante o confinamento. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE PARA ALUMNADO 

CON NEAE: 

 No caso de atención ao alumnado con NEAE, o contacto estreito e regular coas familias 

vai ser imprescindible, máis que con calquera outra familia. Primeiro hai que bruxulear se teñen 

acceso a conectividade e, no caso de que non, utilizar algunha canle que poida ser xestionada a 

través de teléfono móbil (tipo Class Dojo). Utilizar este sistema como canle de comunicación entre 

titora e familia para introducir pautas para levar a cabo as actividades (fragmentadas en pasos 

máis pequenos, axeitadas ao seu nivel, modificadas en dificultade, consellos e suxestións para 

levala a cabo, etc.) 

Ademais, para avaliala, vai ser moi importante que titora e familia estén en comunicación 

constante e con asiduidade para poñerse ao día. Poderá ser a través de videochamadas (Webex) 

ou mediante o servizo de mensaxería (Class Dojo) 


