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1. INTRODUCIÓN: 

 

A formulación pedagóxico-didáctico das nosas aulas está baseada en 

PROXECTOS de traballo. Esta forma de desenvolver a actividade de 

aula conleva unha serie de trazos que axudan a crear situacións de 

aprendizaxe. 

Ven ser unha aprendizaxe aberta e transversal, que permite inter-

relacionar o que en cada momento se vai adquirindo cos coñecementos 

anteriores. Pode ser autoavaliada e modificada en función de como vaian 

variando as circunstancias, os recursos e demais elementos que a definen. 

Esta forma de traballo tamén pode ser levada a cabo en calquera etapa da 

aprendizaxe, xa que o grupo que a configura é quen vai definindo o nivel 

ao que se pode chegar. Ningunha persoa queda excluida na súa 

planificación, na posta en práctica e na avaliación. 

É un proceso nunca acabado, que dá orixe a novos proxectos, e permite ser 

retomado, ampliado, corrixido, modificado e mellorado tantas veces como 

se crea útil ou necesario. 

 

Traballar por proxectos implica: aprender a investigar, atender os 

intereses do alumnado, ter en conta todos os puntos de vista, respectar os 

ritmos da aprendizaxe, construir un coñecemento compartido, dar 

protagonismo á comunidade, desenvolver estratexias de busca e 

expoñer/arquivar os coñecementos adquiridos. 

 

A motivación e a elección do tema ven dadas por catro aspectos 

fundamentais: 

- As características psicopedagóxicas do grupo. 

- A normativa vixente -deseño curricular, proxecto educativo de centro...-. 

- As circunstancias socio-familiares, culturais, ambientais, etc. 

- Os recursos dispoñibles ou hipoteticamente alcanzables que aseguren a 

posibilidade de levalo a cabo. 
             

Aclaradas estas cuestións, pasamos a desenvolver a nosa programación. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

O centro onde desenrolo a miña labor docente é un C.E.I.P. (Colexio de 

Educación Infantil e Primaria). Está situado en O Temple, no concello de 

Cambre (A Coruña). Esta localidade encóntrase moi próxima ao mar e a 

unha gran cidade como é A Coruña. O seu clima é atlántico, con chuvias 

abundantes e invernos e veráns con temperaturas suaves. Os habitantes 

deste municipio teñen un nivel económico medio. Os sectores dos que 

proveñen os seus ingresos son a industria e os servizos. A maioría das 

familias desempeñan os seus traballos na cidade. O índice de paro 

establécese nun grao medio/baixo; sendo mulleres e xoves o sector de 

poboación máis afectado pola falta de emprego. A situación de alerta 

sanitaria que estamos a vivir fixo aumentar o paro entre as familias. O nivel 

socio-cultural dos habitantes é variado, abarcando dende estudos primarios 

ata estudos universitarios. Gran parte da poboación é autónoma e os que 

posúen estudos universitarios son cada vez máis o sector xove da 

poboación. Tamén hai que destacar que se está a incrementar a poboación 

coa chegada de inmigrantes (sudamericanos e marroquinos). 

 

Concretamente a miña aula é a de 5 anos A. Hai nela 17 nenos/as (9 nenos 

e 8 nenas). Esta agrupación está feita tendo en conta a Lei 7/04 do 16 de 

xullo de igualdade entre homes e mulleres.  Con respecto ao curso anterior 

fíxose desdobre debido ao gran número de nenos/as co fin de cumplir as 

condicións sanitarias e de hixiene, agora hai tres aulas de 6º de Ed. Infantil.  

 

Como titora deste grupo, unha das miñas principais funcións é o 

coñecemento das súas características. Terei que coñecer estas 

características a nivel cognitivo, motor, social, afectivo, moral… O seu 

nivel madurativo tamén será importante coñecelo e saber que pode 
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depender de factores ambientais, sociais e xenéticos. Os alumnos/as do 

meu grupo-aula teñen 5 anos, polo tanto, segundo Wallon encóntranse no 

estadio personalista en canto ao desenvolvemento da súa personalidade, 

que se da en 3 fases: oposición, gracia e imitación. Piaget sinala que os 

nenos/as nesta idade están no período preoperatorio, marcado pola 

actividade exploratoria, onde a percepción é a base do coñecemento e a 

actividade motriz propicia este coñecemento. Son características deste 

período: egocentrismo, centración, irreversibilidade, animismo, 

artificialismo, pensamento transductivo… 

Na miña aula a lingua vehicular que utilizaremos será o castelán, xa que é a 

lingua materna da maioría dos meus alumnos/as, coidando de que vaian 

adquirindo coñecemento da outra lingua oficial de Galicia, o galego. 

Sinalar tamén que o alumnado de E.I. está incluido no Plan experimental de 

anticipación da primeira lingua estranxeira solicitado polo centro como 

indica a O. 30 de abril de 2007. En canto á materia de relixión católica dicir 

que acuden a ela 5 dos alumnos/as da miña aula para os que se terá en 

conta a O. 23 de febreiro de 1995 que establece o currículo de relixión 

católica para E.I. e E.P. O resto dos nenos/as teñen actividades alternativas 

ao estudo da relixión, reguladas pola O. 4 de outubro de 1995. 
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

A palabra competencia significa -aplicada ao contexto que nos ocupa- 

aptitude, idoneidade.  

 

Ser competente quere dicir que se está capacitado para afrontar de forma 

autónoma e responsable un cometido. 

 

As competencias básicas obxecto de avaliación aparecen establecidas no 

decreto 130/2007, do 28 de xuño. 

 

As competencias básicas defínense como unha combinación de 

coñecementos, capacidades e actitudes adecuados ao contexto. Son aquelas 

que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento 

persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego.  

 

O contido de cada competencia e a súa concreción seguindo o noso método 

de traballo sería: 

 

a) Comunicación lingüística. 

 

Desde o traballo coa linguaxe verbal, apoiado noutras linguaxes, trataranse  

as habilidades lingüísticas, con especial atención á comprensión e 

expresión oral e á comprensión escrita. Con iso pretendemos favorecer o 

desenvolvemento lóxico e as capacidades de relación cos outros. 

 

A denominación e a descrición de obxectos, de elementos da natureza, de 

enclaves e situacións, de referentes artísticos e culturais; a narración de 

vivencias persoais, familiares e sociais; a expresión verbal, plástica, 

musical e corporal destes coñecementos e os sentimentos que despregan 

resultan vitais para cooperar na potenciación da linguaxe. 

 

b) Competencia matemática 

 

Verase favorecida a partir da manipulación de obxectos, da identificación 

dos seus atributos e cualidades, do establecemento de relacións de 

clasificación e orde, do emprego de cuantificadores básicos (cantidade, 

tamaño, espazo, tempo). A representación do espazo e o recoñecemento e o 

emprego de contidos vinculados á xeometría (linguaxe plástica) e ao ritmo 

(música) tamén dispoñen un traballo de recoñecido interese para promover 

a evolución dos alumnos nesta competencia. 
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c) Tratamento da información e competencia dixital. 

 

O ordenador e o resto dos medios audiovisuais son ferramentas atractivas 

para a nena e o neno que espertan o seu interese por xogar e aprender, son 

recursos para acceder á información, así como unha vía para expresar o que 

se sabe e sente en diferentes linguaxes e soportes. 

 

A autonomía persoal manifestarase no uso de mecanismos de acceso, como 

acender e apagar o ordenador, usar o rato, entender as iconas ou imprimir; 

buscar información abrindo e pechando fiestras, seguir ligazóns e manexar 

programas sinxelos de debuxo para expresarse. 

 

d) Aprender a aprender. 

 

Esta competencia vese impulsada grazas ás experiencias de manipulación 

de obxectos, de experimentación con técnicas e materiais, de verbalización 

e representación. O desenvolvemento da capacidade de observación 

presenta a conveniencia de establecer pautas de análise, co obxecto de que 

o exercicio de observar, analizar e expresar proporcione información 

relevante e suficiente. 

 

e) Coñecemento e interacción co mundo físico. 

 

Esta competencia verase potenciada a través das aprendizaxes centradas na 

forma de relacionarse os alumnos co mundo que os rodea. En situacións de 

xogo e a través da observación e a manipulación de obxectos, da 

interacción coas persoas, da exploración do espazo e do tempo; con accións 

que fagan posible o coñecemento e a valoración dos compoñentes básicos 

do medio natural e algunhas das súas transformacións. Todo iso será medio 

para conseguir o aprecio e a valoración do que rodea ao neno, 

desenvolvendo actitudes de coidado, respecto e responsabilidade na súa 

conservación. 

 

f) Autonomía e iniciativa persoal. 

 

As situacións de observación e expresión artística, de experimentación e de 

verbalización, favorecen o coñecemento dun mesmo, dos propios intereses, 

emocións e sentimentos; permiten a exploración e indagación dos 

mecanismos apropiados para buscar solucións, adquirir coñecementos e 

elaborar plans. O proceso que leva ao neno desde a exploración inicial ata o 

produto final require unha planificación previa e demanda un esforzo por 

acadar resultados orixinais, non estereotipados. 
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g) Competencia social e cidadá. 

 

O noso método de traballo aborda as relacións próximas: a familia, os 

amigos, os compañeiros, o coñecemento das emocións e os sentimentos en 

relación cos demais, a asertividade, as actitudes de diálogo, de resolución 

de conflitos e a reflexión sobre eles. O traballo despregado en habilidades e 

destrezas nesta competencia permitirá aos nenos relacionarse cos demais de 

forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, interiorizando 

progresivamente as pautas de comportamento social e axustando a súa 

conduta a elas.  

 

h) Competencia cultural e artística. 

 

Esixe o achegamento e estudo das manifestacións culturais: festas, 

costumes, vivenda, vestido, gastronomía, pautas de vida e a valoración da 

súa diversidade 

O cultivo das emocións e os valores estéticos constitúe un dos sinais de 

identidade do noso traballo. 
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4. OBXECTIVOS: 

 

Tal como levamos a cabo os proxectos didácticos, as situacións de traballo 

vanse resolvendo por parellas e en pequenos ou medianos grupos de 

traballo. Isto contribúe a crear un espíritu participativo e cooperativo. 

 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 

· Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, identificando 

gradualmente as propias características, posibilidades e limitacións. 

· Identificar os propios sentimentos,  emocións, necesidades e 

preferencias, ser capaces de expresalos e comunicalos. 

· Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa 

seguridade, a hixiene e a alimentación. 

· Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas 

individuais: idade, sexo, etnia,... 

 

Coñecemento do contorno 

 

· Observar e explorar de forma activa o seu contorno e os cambios que 

se producen nel. 

· Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e 

explicacións, para anticipar probables efectos que poderían 

producirse como consecuencia de situacións da vida diaria e dalgúns 

experimentos realizados. 

· Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis 

equilibrada e satisfactoria. 

· Iniciarse nas habilidade matemáticas e empregar o coñecemento 

matemático para interpretar a vida en clave de lóxica: establecendo 

relacións, explorando, comparando, medindo, pesando,... 

 

Linguaxes: comunicación e representación 

 

· Utilizar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, 

de expresión de ideas e sentimentos, de representación, de 

aprendizaxe e de gozo. 

· Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais, valorando a 

linguaxe como ferramenta de relación dos demais. 

· Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas 

linguaxes, comunicándose creativamente e adquirindo sensibilidade 

estética. 

· Achegarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC como 

ferramenta de busca de información, creación, expresión e 
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comunicación. 

· Iniciar o proceso de lectoescritura. 
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5. CONTIDOS: SECUENCIACIÓN: 

 

Os contidos veñen definidos polos diferentes proxectos didácticos que se 

van xerando e realizando ao longo do curso escolar e abranguen os 

diferentes aspectos do currículo: o contorno familiar e social, educación 

para o consumo, o mundo animal, a horta e a alimentación, seguridade 

viaria, a auga e a saúde, traballo e descanso, o lecer e as relacións sociais, 

etc. 

Algunhas das características definitorias dos nosos proxectos didácticos 

son as seguintes: 

*Transversalidade. 

*Progresión na consecución de obxectivos. 

*Coherencia no seu tratamento. 

*Globalidade e tratamento holístico do seu contido. 

*Planificación compartida, canto á toma de decisións sobre os aspectos a 

tratar, distribución de tarefas e responsabilidades, a busca de información e 

recollida de datos, exposición dos resultados e as conclusións finais. 

*Avaliación  

 

En canto á secuenciación de cada un dos proxectos e a sucesión deles,  que 

non é doado de determinar “a priori” -nin convén facelo- nin a duración e 

extensión que vai ter un proxecto, dado que presupoñería unha limitación 

ás posibilidades de desenvolver o tema ata onde sexa posible e mentres 

dure a motivación. 

 

O que determina a elección, a duración e o remate é a propia dinámica da 

aula. Incluso, a maioría das veces, os proxectos non se consideran 

concluidos, senón que quedan abertos -ben para ser retomados no futuro ou 

ben para derivar noutros que teñan conexión cos mesmos e formen parte do 

currículo e dos intereses do grupo-. 

 

O traballo por proxectos ten incorporado como un dos seus principais 

recursos as tecnoloxías da información e a comunicación dentro da propia 

aula. O PC -e outros aparatos- son concebidos e utilizados como 

ferramentas de traballo e @s alumn@s aprenden a utilizalo con 

naturalidade desde o comezo da escolaridade; teclear e utilizar o 

procesador de texto convértese nunha necesidade diaria, polo que se vai 

adquirindo dominio e aprendendo entre iguais. 

 

 

 

 

 

mailto:alumn@s
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 6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (en relación coas competencias 

básicas): 

 

Inicial porque explora o que se sabe sobre o tema; continua, porque en 

todo momento  se está visualizando o traballo que cada neno/nena e o 

grupo como tal, ou incluso o profesor, desenvolve; formativa, porque se 

está producindo no propio contexto da aprendizaxe en relación con todos 

os elementos que a integran, dando lugar a un continuo feed-back.  

 

 

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 

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

 Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, 

manifestando confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas 

limitacións. 

 Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando 

positivamente a diversidade. 

 Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións 

e comprender os das demais persoas. 

 Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal 

e benestar. 

 

COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

 Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar 

sobre eles. Recoñecer os seus atributos e calidades.  

 Dar mostras de interese polo medio natural e os seus cambios. 

 Propoñer e resolver problemas sinxelos relacionados con situacións 

cotiás, empregando e comparando magnitudes de peso, lonxitude e 

capacidade. 

 Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do 

contorno do alumnado e algunhas características da súa 

organización. 
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LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

 Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha 

comunicación positiva con iguais e con persoas adultas. 

 Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de 

escoita atenta e respectuosa. 

 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 TIC como vehículo de expresión e comunicación. 
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7. ACTIVIDADES: 

 

Tendo en conta que toda a actividade que realizan 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, busca  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 e este curso sobre todo cumplindo todas 

as medias sanitarias. 

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: 

 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 palabras coa mesma letra inicial 

ou final. 

 Conversación sobre un tema concreto, vivencias persoais, 

tema da quincena, observando láminas motivadoras ou con 

outros materiais. 
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 Resolución de problemas. 

 Respectar a vez 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 colectivas de psicomotricidade: desprazamentos, 

equilibrios, control de movementos, relaxación, xogos con 

distintos materiais (aros, pelotas, cordas, colchonetas), 

respectando as regras do xogo... etc. 

 Actividades de organización espaciais con respecto a si 

mesmos ou a un obxecto. 

 

 ACTIVIDADES EN PEQUENO GRUPO: 

 Actividades nos recantos de aprendizaxe, distribuídos en: 

 Xogo simbólico: casiña, bonecos, supermercado... 

 De construcións: puzzles, ensartar, bloques lóxicos, 

pezas de construción... 

 Biblioteca / Ordenador: lectura de contos, folletos, 

láminas, fotografías, secuencia de contos, movementos 

co rato... 

 Expresión: modelado en plastilina, coloreado con 

pinturas, escritura no ordenador, escritura de letras, 

números, picado, copiado de nomes... 

 Sensorial: material de texturas formas, tamaños, cores 
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diferentes: pelotas, botes,… con diversos sons: paus de 

chuvia, pedras, maracas, etc. 

 

     ACTIVIDADES EN PARELLAS: 

   Empregarase este tipo de actividades e metodoloxía sobre todo para 

o traballo de lectura e escritura, sendo actividades do tipo seguinte: 

- Observación e discriminación dos seus nomes. 

- Observación e discriminación nos nomes dos compañeiros/as. 

- Escritura, de distintas formas, dos nomes dos compañeiros/as 

ou de palabras moi significativas, protagonistas dos contos... 

- Observación da escritura do título de contos coñecidos. 

- Ordenación das palabras do título de contos coñecidos. 

- Observación de periódicos e escritura con posterioridade de 

pés as fotografías. 

- Observación de folletos e rótulos publicitarios e asociación de 

debuxos cos seus nomes. 

- Escritura de palabras significativas, listas... 

         

 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación 6º Ed. Infantil 

Curso 2020-2021 

 

 

 

8. TEMPORALIZACIÓN DOS PROXECTOS: 

 

Este curso traballaremos os seguintes proxectos elexidos polos propios 

nenos/as e que serán eles mesmos os que investiguen e expoñan na aula.  

Asimesmo levaremos a cabo outros que vaian xurdindo. 

 

 

 

 

PROXECTOS INDIVIDUAIS   

1ºTR. 

OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO 

 

-VIRUS 
- CORONAVIRUS 

  
 

 

- COMO SE FAN 

MASCARILLAS 

- COMO SE FAI O 

XABÓN 
 

 

 

- AUGA 

 

 

 

 

 

 

 

PROXECTOS INDIVIDUAIS   

2ºTR. 

XANEIRO FEBREIRO MARZO 

 

-COMO SE FAI 

UN BAÚL 

-AS ÁRBORES 

 

- COMO SE FAI O 

PAPEL 

- DE ONDE VIMOS? 

 

 

- BOMBEIROS 

- ARRANXAR 

COUSAS 

- COMO SE FAI 

A ROUPA 
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PROXECTOS INDIVIDUAIS   

3ºTR. 

ABRIL MAIO XUÑO 

 
- VOLCÁNS 

- TARTARUGAS 

 

- MASCOTAS 

- TRENS 

 

- LADRÓNS 

 

 

9. HORARIO: 
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10. METODOLOXÍA: 

 

A metodoloxía baséase nunha concepción pedagóxica que vai dirixida a 

lograr a autonomía d@ alumn@, á educación no respecto e na 

tolerancia. 

Pretendemos que a aprendizaxe reúna unha serie de requisitos ou 

características coherentes con esta concepción, entre os que destacamos 

os seguintes: 

 Aprendizaxe activa: o alumnado é o verdadeiro protagonista da súa 

aprendizaxe, compartindo decisións e responsabilidades. Tod@s, 

incluídas as profesoras, aprendemos, e o profesor/a dinamiza e 

controla o proceso. 

 Significativa: cargada de sentido para o grupo e para os individuos 

que o forman. 

 Sistemática: con continuidade e coherencia. 

 Progresiva: coa atención posta no grado de dificuldade e coas 

adaptacións curriculares que foren pertinentes. 

 Personalizada: dando resposta  ás necesidades persoais. 

 Socializadora: na busca do respecto mútuo, da convivencia e da 

solidariedade. 

 Teórico_práctica: procurando unha actividade dirixida a 

desenvolver todas as capacidades. 

 Globalizadora: dando unha visión holística e unitaria da realidade. 

 Construtiva: amplificadora da experiencia persoal e enriquecedora. 

 Flexible: porque admite ser modificada en función da propia 

realidade e das variacións que esta vai amosando. 

 Metacognitiva: descubrindo a forma en que aprendemos (aprender a 

aprender), para aumentar a motivación e buscar novos valores. 
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11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Dende fai tempo vimos utilizando material de documentación e consulta 

acorde coa programación por proxectos.  

Ademais, para o desenvolvemento dos proxectos empregamos materiais e 

recursos de todo tipo segundo a necesidade: 

 

- Reais (revistas, folletos, mapas, libros de cociña, instrumentos e aparellos 

diversos...) que xa existen na aula ou aportados polos nenos, as súas 

familias, as mestras ou outros membros ou asociacións da comunidade. 

- Simulados   

- Manipulativos 

- Visuais 

- Ordenadores, Dvds, tablet, beebot, pizarra dixital, software educativo... 
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12. AVALIACIÓN (procedementos e instrumentos): 

 

Os criterios de avaliación das áreas serán referente fundamental para 

valorar tanto o grado de adquisición das competencias básicas como da 

consecución dos obxectivos. 

 

A avaliación cumpre basicamente unha función orientadora e de control 

sobre a marcha do proceso educativo. É necesario aplicala en diversos 

ámbitos: 

 

A) Avaliación do proceso de aprendizaxe. Temos en conta aquí: 

 

 Avaliación inicial para coñecer de onde partimos, para coñecer os 

alumnos e alumnas que temos.  

 Avaliación do proceso propiamente dita (continua), que nos vai 

informando de todos os aspectos que afectan aos resultados, para 

dar lugar a posíbeis reformulacións. Ha de recoller información que 

conteña todo tipo de contidos que afecten non só ao alumnado, 

senón tamén ao medio e ao profesorado. Ten que detectar o erro e 

intervir adecuadamente. 

 

B) Avaliación final ou sumativa: vencellada á promoción do alumnado, 

pero que afecta a máis aspectos do proceso. 

 

C) Avaliación da práctica docente: onde prima a reflexión sobre nós 

mesmos, de cara a corrixir e mellorar. 

 

Na práctica, esta forma de avaliar, quedará reflectida en: 

 

 Ficha de avaliación inicial, que recollerá datos personais e 

sociofamiliares, datos clínicos de interese e datos escolares 

producto da propia profesora. 

 Criterios avaliativos de nivel ou ciclo. 

 Determinación do tipo de información que se quere dar ás familias, 

atendendo tamén ao establecido pola administración. 
  

Poderíamos considerar como avaliativa tamén a memoria fin de curso.  

En canto aos procedementos, utilizamos principalmente a observación 

directa na aula do traballo do alumno, o seu grado de participación e 

implicación nas diversas tarefas, da atención e concentración, respecto ás 

normas e ás persoas... 

Tamén utilizamos a información aportada polas familias nas entrevistas 
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persoais e as das xuntanzas entre todos os mestres que traballan co grupo 

así coma doutros profesionais que puideran intervir. 

Todos os datos de interese rexístranse para dar información ás familias 

trimestralmente ou sempre que fora preciso. 

Polo que se refire á avaliación do proceso e da nosa práctica docente tamén 

está baseada principalmente na observación diaria do que sucede na aula e 

o rexistro das medidas posibles a tomar a continuación ou no futuro.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Ainda que nós atendemos prioritariamente á consecución dos mínimos e 

aos criterios de avaliación, a cualificación dos nenos tamén atenderá -tendo 

en conta cada caso concreto por separado-  a outros criterios que poidan 

influir decisivamente no alumno como a súa madurez, circunstancias 

personais significativas, posibilidade de realizar con éxito estudos futuros, 

etc., á hora de decidir sobre a súa cualificación. 

 

MÍNIMOS ESIXIBEIS (para unha avaliación positiva): 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMIA 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 

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

 Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, 

manifestando confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas 

limitacións. 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

 Recoñecer algúns elementos do contorno inmediato e recoñecer 

tamén os seus atributos e calidades.  

 Resolver problemas sinxelos relacionados con situacións cotiás, 

comparando magnitudes de peso, lonxitude, etc. 

 

ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

 Empregar a lingua oral dun modo conveniente. 

 Comprender mensaxes orais cunha actitude atenta e respectuosa. 

 Utilizar, mínimamente, a linguaxe audiovisual e as TIC, como 

vehículo de expresión e comunicación. 
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13. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (medidas a tomar): 

 

Para a atención á diversidade temos un cadro de actuación que contempla 

medidas tales como: 

 

 Avaliación inicial das necesidades dos alumnos. 

 Adecuación da programación de aula para atender á diversidade. 

 Secuenciación e flexibilización de obxectivos e contidos en función 

dos alumnos concretos. 

 Adaptacións metodolóxicas que van dende apoios individualizados, 

agrupamentos flexibles, realización de diversas tarefas de reforzo ou 

ampliación ata a adaptación de materiais didácticos. 

 Relación continua coas familias para tratar os progresos académicos, 

persoais ou sociais, para tratar as incidencias, para coordinar o traballo na 

escola e na casa... 

 Acción titorial para traballar a resolución de conflitos, tratar temas 

puntuais que xurdan das inquietudes ou necesidades que se detectan. 

 Coordinación co Equipo de Orientación e demais especialistas. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 

No centro existe un Equipo de Actividades Complementarias e 

Extraescolares, que  é o encargado de concretar as diferentes accións que se  

leven a cabo no relativo as actividades complementarias e sempre que as 

titoras e o ciclo considere oportuno participar. 

 Organizar e promover actividades para celebrar as conmemoracións 

sinaladas na Orde do Calendario  como o 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, Día da Paz, 

Entroido, Carreiras deportivas....) 

 Axudar ao noso alumnado a valorar a diversidade cultural e a 

desenvolver actitudes positivas cara ao diferente. 

 Sensibilizar aos nenos e as nenas coas distintas manifestacións da 

cultura: arte, música, lectura, teatro... 

As actividades exteriores previstas para este curso están 

suspendidas por mor da situación sanitaria. 
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15. PROXECTO LECTOR (accións previstas): 

Conforme ao prescrito no DOG 9 de xullo de 2007, o proxecto lector de 

centro será a referencia para a elaboración de programas ou plans anuais de 

lectura. 

Para a consecución dos obxectivos, o centro deberá tomar decisións 

consensuadas que permitan: 

-A existencia dunha biblioteca escolar como centro de recursos da 

información, da lectura e da aprendizaxe, dinamizadora da actividade 

educativa e da vida cultural do centro. 

-A integración das fontes informativas, en calquera soporte (impreso ou 

electrónico) no tratamento dos contidos curriculares. 

-A formación de lectores e de lectoras competentes e a creación e 

consolidadción do hábito de lectura. 

-O desenvolvemento de actitudes favorábeis á lectura mediante a creación 

de ambientes lectores, entre outras estratexias. 

- A principal fonte de información e investigación para o alumnado -e 

tamén para o profesorado-, constituea a biblioteca de aula, especialmente 

os libros de consulta sobre a natureza, a cultura, idiomas, comic, arte, etc. 

A prensa e demais medios escritos son tamén material de uso cotidiano, que 

nos acercan a información diversa da que forma parte da vida diaria das 

persoas: prezos (catálogos, etiquetas...), anuncios gráficos e de televisión, 

envoltorios dos productos que a diario consumimos, revistas de viaxes... e 

outros. 

Documentais en DVD resultan igualmente motivadores, permiten expoñer 

iniciativas e conducen con frecuencia a explorar e comezar novos 

proxectos.  

Con todo isto, o que pretendemos é traballar na consecución dos seguintes 

obxectivos: 

-Desenvolver a competencia lectora. 

-Favorecer a competencia literaria. 

-Educar no uso crítico da información. 

-Fomentar o hábito da lectura. 
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-Apoiar a adquisición das competencias básicas. 

Na práctica, a actividade lectora  reflíctese nos seguintes aspectos:  

a) A acción lectora na BIBLIOTECA 

O material de biblioteca, procúrase que sexa rico e variado. Ademais dos 

considerados libros “infantís”, haberá outros que esperten a curiosidade e 

inviten a seren explorados, lidos doutra maneira; que leven a facer 

preguntas, a abrir por calquera páxina, a observar imaxes… 

A biblioteca está pensada para o pracer da lectura, e admite moitas 

maneiras de vivila: 

LER POR LER: Todos os días hai un momento de lectura usando a 

biblioteca de aula, que é un espacio adicado específicamente a esta 

finalidade. A lectura é persoal e discreta, mais tamén pode dar lugar a 

comentario de interese entre @s lector@s. 

LER PARA @S DEMAIS: A medida que se vai conquerindo 

independencia lectora, invítase ao alumnado a que, individualmente, 

vaian lendo os seus contos preferidos. Un/unha le e  @s demais 

escoitan.   

Este protagonismo lector resulta de gran motivación, tanto para quen le 

como para quen escoita. Isto débese a que a elección do libro adoita ser 

acertada, mais tamén a que o alumno ou alumna que le, faino con 

entrega e entusiasmo. 

LER PARA NÓS: Neste caso son as profesoras quen len e @s escolares 

escoitan.  

LER NA CASA: Préstamo de libros as fins de semana mediante mochila 

viaxeira facilitada polo Equipo de Biblioteca por turnos, para ler con e 

en familia.  

LER OS LIBROS DA CASA: Traer libros da casa, libros literarios e 

libros de documentación, gústalles e fainos sentir ben. Ás veces levamos 

sorpresas coas aportacións que fan, superan as nosas expectativas. A 
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familia tamén se fai máis partícipe e colaboradora, aportando de cando 

en vez información complementaria e ofrecendo outro material.   

INTERCAMBIAR LIBROS: Prestarse libros dunha a outra entre as 

aulas, cando nos poden aportar algo sobre os proxectos que estamos a 

levar a cabo. Así se unha aula estuda a "tartaruga", outra a "vaca" e 

outra a "araña", disporemos non só da nosa bibliografía senón tamén da 

que teñen as outras aulas. Esta petición confírelle unha importancia e 

unha seriedade engadidas, aos ollos infantís. E, ademais, temas. 

LER PARA INVESTIGAR: Cada vez que se opta por un proxecto 

didáctico, localízase todo o material de biblioteca que nos poda aportar 

información sobre o tema. A partir de ahí, ben por parella ou ben por 

tríos de alumnos, búscase a  información durante varios días, rotando 

polos diversos libros. Coa información de todas as parellas, faise a posta 

en común e a reflexión en grupo, rexístrase no ordenador e elabóranse 

algún tipo de dossier. 

b) A acción lectora NOUTROS MEDIOS gráficos: 

As nosas vidas están cheas de información que nos chega por todas as 

partes, e que temos que aprender a interpretar, a discriminar e a utilizar. 

A lectura ten que ser funcional, resolutiva, eficaz. Por tanto, todo tipo de 

textos que forman parte da realidade cotidiana, deben ter presenza na aula, 

e han de ser utilizados para resolver situacións reais ou figuradas. 

Neste sentido, disporemos de: folletos e catálogos publicitarios, revistas, 

programas, etiquetas e calquer outro texto circunstancial. A lectura que 

fagamos de todo ese material, pode ser das áreas de linguas, pero 

igualmente pódeo ser en matemáticas, coñecemento do medio natural, 

educación para o consumo e outras moitas. 

Capítulo a parte meréceo a prensa, se ben temos que acostumar aos nosos 

alumnos e alumnas a ler a prensa dixital, para educalos no menor consumo 

posible de papel e tamén para ser capaces de seguir o ritmo das noticias a 

tempo real. É este un obxectivo a longo prazo, pero non por iso menos 

importante.    
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c) A lectura en INTERNET:  

As persoas mais familiarizadas coas tecnoloxías sosteñen que “o que non 

está en internet, non existe”. Esta afirmación avísanos de cómo podemos 

quedar desorientados e indefensos se non somos capaces de seguila. 

Nas nosas aulas, pretendemos que desde o inicio o ordenador sexa usado 

con naturalidade, como antes o foron o lápiz e o bolígrafo, ou noutros 

tempos o pizarrín. 

Paralelamente á busca de información na biblioteca, corre  a de Internet. 

Calquera neno ou nena se sente motivado para buscar a palabra sobre o que 

quere saber. A partir de ahí, as profesoras actuamos como dinamizadoras, 

como asesoras, como soportes de seguridade para el@s. Tamén como 

control para que non se desvíen do que consideramos deben seleccionar nas 

súas buscas.   

d) A lectura de textos rutinarios: NOTAS, AVISOS, COMPROBANTES 

DA COMPRA… 

É frecuente a necesidade de: anotar cousas que temos pendientes, facer 

listas de compra, recados, lectura de comprobantes de caixa, lectura de 

programas de actos, e outros moitos. Cada un destes textos que se presenta 

nalgún momento, é unha oportunidade de alfabetizar, de practicar lectura 

comprensiva, de reflexionar, de aprender a facer.  

Recopilar material como o que acabamos de describir, é enriquecer as 

nosas fontes. E permite traballar desde os mesmos puntos de vista e 

variabeis que a vida real.  

LER/ESCRIBIR, dúas caras da mesma moeda: Lectura compartida. 

 

Trátase de que cando @s nen@s len libros ou outros textos que lle resultan 

agradables ou atractivos por algún motivo, compartan cos demais os seus 

pensamentos e sentimentos a cerca do que leron.  

 

 

 

 



Programación 6º Ed. Infantil 

Curso 2020-2021 

 

 

 

16.  PROXECTO LINGÜÍSTICO: 

 

O  alumnado é maioritariamente castelán-falante. Por iso, na aula é a lingua 

vehicular utilizada a maior parte do tempo. Isto non é óbice para que 

atendamos as individualidades de galego-parlantes, polo que 

progresivamente imos cambiando dunha a outra lingua con ámbolos 

grupos, porque o que se trata é que desde o inicio escolar, todos os nenos e 

nenas se sintan cómodos, utilicen a linguaxe con espontaneidade e vaian 

introducíndose na segunda lingua, e na estranxeira, como algo natural. O 

obxectivo é que tod@s asuman as dúas linguas como propias. Trátase de 

evitar o rexeitamento e de que ao finalizar a escolaridade dominen con 

soltura e calidade ambas, ainda que adopten como máis usual aquela que 

por factores afectivo-emocionais, familiares, ambientais, etc., sexa máis 

significativa para el/ela. 

 

 

De cara ao traballo diario cos rapaces, formulamos os seguintes obxectivos 

para este curso: 

 

 Intentar co traballo diario da aula que os nosos alumnos/as valoren 

por igual as dúas linguas oficiais e comprendan os beneficios de 

coñecelas e utilizalas (e o mesmo coa lingua estranxeira) como 

medio de expresarse e compartir vivencias, ideas...cos outros. 

 Procurar do xeito menos forzado posible que os rapaces/as se 

desinhiban no uso da súa segunda lingua e máis da lingua 

estranxeira. 

 Traballar ao longo de todo o curso para que os nenos/as sexan 

capaces de diferenciar as dúas linguas evitando interferencias 

lingüísticas. 

 Intentar que ao rematar o primeiro ciclo os nosos alumnos/as sexan 

capaces de expresarse do xeito máis natural posible nas dúas linguas 

e de escribir pequenos textos na súa segunda lingua. 

 

Para acadar estes obxectivos formularemos a conveniencia de realizar 

actividades do tipo das seguintes: 

 

 Levar a cabo ao longo do ano un proxecto de recollida de vocablos e 

expresións que empregamos a cotío na fala e que son incorrectas, 

mal empregadas ou interferencias da outra lingua, co fin de elaborar 

con elas un ficheiro que nos sirva para corrixir estes malos hábitos 

lingüísticos. 

 Realizar a conversa posterior ao tempo diario da lectura na mesma 
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lingua empregada no conto lido ese día. 

 Utilizar algunhas das rutinas diarias, coma poñer a data e o tempo 

que vai cada día, para darlle naturalidade ao emprego das dúas 

linguas oficiais e da estranxeira. 

 Utilizar os proxectos de traballo da aula para fomentar o uso das tres 

linguas a través da búsqueda de información, da realización de 

distintas actividades ou da conversa e posta en común de ideas. 
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17. INTEGRACIÓN DAS TICs (accións previstas): 

 

Conforme á Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (Artigos 

17.i), 19.2) e 23.e) e o Decreto 130/2007 de 28 de xuño, que establece o 

curriculo de EP na CCAA (Artigos 6.5, Anexo V). 

A súa finalidade é acadar unha competencia dixital, a súa incorporación 

como un recurso máis e a adquisición de coñecementos e habilidades para 

o seu uso nos contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer.  

 

O traballo por proxectos ten incorporado como un dos seus principais 

recursos as tecnoloxías da información e a comunicación dentro da propia 

aula. O ordenador, tablet, beebot,  son concebidos e utilizados como 

ferramentas de traballo e @s alumn@s aprenden a utilizalos con 

naturalidade desde o comezo da escolaridade; teclear e utilizar distintos 

programas convértese nunha necesidade diaria, polo que se vai adquirindo 

dominio e aprendendo entre iguais. 

 

Os OBXECTIVOS XERAIS referentes ao alumnado son: 

-Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o 

seu afán de coñecemento. 

-Espertar o interese por coñecer cousas diversas e lograr que utilice as 

pautas adecuadas para chegar á información presica. 

-Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de 

cooperación e de expresión das propias ideas. 

-Potenciar a comunicación cos seus semellantes. 

-Utilizar programas e contornos que faciliten a súa aprendizaxe das 

diferentes áreas do Currículo, así como favorecer a adquisición de 

habilidades e destrezas. 

 

Os OBXECTIVOS referentes ao profesorado son: 

 

 Mellorar a súa práctica docente a través do emprego destes novos 

soportes como fonte motivadora de achegamento da información ao 

alumnado. 

 Poñelo en contacto con outros profesionais, proxectos e recursos 

didácticos. 

 Favorecer a súa formación continuada. 

 

 

 

mailto:alumn@s
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18. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Sesión semanal de Educación en Valores, que se desenvolve segundo 

os seguintes aspectos xerais a desenvolver en todas as titorías: 

 

ESPAZO: Aula da titoría 

 

TEMPORALIZACIÓN: 1 Sesión semanal por titoría 

 

OBXECTIVOS: 1. Facilitar o coñecemento e apreciación de 

diferentes aspectos da vida social e cultural. 2. Promover un clima de 

cooperación, solidaridade e tolerancia. 

 

CONTIDOS: Estimulación emocional, Aspectos de convivencia 

(cooperación, reglas, violencia, tolerancia, respeto á Natureza…) e 

Educación Vial. 

 

METODOLOXÍA:  

- Asambleas de debate (a partir dun conto, xogo, 

sucesos de clase, casa, prensa…) 

- Traballo en equipo 

- Contos e outros libros 

- Búsqueda de información 

- Confección de murais/cadernos/xogos 

- Observación e Análise das mensaxes escritas na 

roupa que vestimos (especialmente camisetas e 

sudadeiras) 

 

ACTIVIDADES TIPO:  

o Vídeos e Lectura de contos (exemplo: Cuerdas, O león 

tolerante e o rato xoguetón, El cazo de lorenzo, David 

se mete en líos, Soy tu amiga…) 

o Día mundial de… 

o juego de las sillas 

o marionetas 

o bingos 

o cartas 
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o dominós 

o 3 en raia 

o conecta 4 

o tablillas de madeira 

o linguaxe Braile (iniciación) 

o debuxos a partir dunha pegatina  

o imaxes de tráfico (exemplo: os bolechas) 
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19. PLAN PARA A POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS 

RELACIÓNS COA COMUNIDADE E A FAMILIA: 

 
(Inclúe os procedemento para informar sobre os procesos de aprendizaxe e todos os 

diferentes aspectos en relación cos mínimos esixibeis).  

 

Na primera toma de contacto coas familias, que é a reunión inicial, é 

importante estar centrad@s e moi receptiv@s, porque nela comeza unha 

relación na que tanto mellor entendemento se logre máis beneficio vai 

aportar ao desenvolvemento do labor educativo e dos aspectos afectivo-

emocionais.  

 

Nesta primera reunión informaremos sobre os aspectos xerais fundamentais 

-tanto no referente ao centro como á aprendizaxe-.   

 

Polo que se refire ao alumnado novo, expoñeremos a importancia do 

periodo de adaptación, xa que unha boa colaboración co centro é o que vai 

permitir que a entrada na escola non sexa traumática. Falaremos de forma 

xeral sobre o que está normativizado, pero tendo en conta os casos 

particulares, na procura dunha integración agradable e sosegada, que 

propicie tranquilidade e fluidez á vida escolar.  

 

Fixaremos as titorías e as reunións que se van ter no resto do curso -polo 

menos unha por trimestre-  dando pé a que se expoñan as observacións 

d@s asistentes, para integralas no noso esquema de traballo e lograr a 

máxima colaboración. 

 

Incidiremos na necesidade de que as familias coñezan en cada momento 

todo o concerniente á aprendizaxe do seu fillo/á súa filla -propiciando que 

o rendemento de cada neno/nena acade os mínimos esixibles-, e 

transmitiremos a seguridade de que calquera incidencia considerada de 

importancia lle será comunicada.  

 

Nas sucesivas reunións do curso iremos informando das novas que se vaian 

producindo canto á programación e planificación de proxectos, tarefas, etc. 

E, na medida en que as familias podan aportar iniciativas ou axuda, 

solicitando a súa participación e colaboración. 

 

Ao longo do curso realízanse reunións periódicas cos pais e nais, co 

obxecto de mellorar ata onde sexa posíbel as relacións coa comunidade 

escolar, sabendo que influirá positivamente no desenvolvemento integral 

dos nenos e nenas. 
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20. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA 

PROGRAMACIÓN: 

 

 

Ao remate do curso realizarase unha avaliación da programación atendendo 

a: 

 - Grao de consecución dos obxectivos.  

- Adecuación das actividades ao alumnado ás que van dirixidas. 

-  Modificacións necesarias na metodoloxía de traballo co alumnado. 

- Necesidade de novas estructuras e procesos de ensino e aprendizaxe.  

- Adecuación e suficiencia dos recursos 

- Adecuación da atención á diversidade 

- Temporalidade axeitada.  

- Tipoloxía de avaliación e resultados obtidos desta modalidade de 

avaliación. 

 - Implicación de todos os participantes 

- Grao de satisfacción dos implicados. 

 

Nas reunións de ciclo faremos unha revisión de cada un destes puntos para 

tomar nota dos aspectos a mellorar ou cambiar da programación de ciclo, 

que recolleremos por escrito e engadiremos á memoria final.  

 

Nas reunións de ciclo revisaranse os procesos que conforman cada 

programación co fin de axustalos coa maior obxectividade ás realidades 

concretas dos diferentes grupos.  

 

A avaliación da práctica docente debe enfocarse alomenos con relación a 

momentos dol exercicio:  

1. Programación. 

2. Desenvolvemento. 

3. Avaliación. 

 

Convén avaliar cada unha das variables que poidan influír no proceso de 

ensinanza e aprendizaxe, para o cal se valorará: 

 

 Avaliación dos contidos: 

 

¿Foron axustados á idade do neno/a?  

¿Conseguíronse plenamente? 

 ¿A súa secuencia é a adecuada?… 
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 Avaliación das actividades de ensinanza-aprendizaxe: 

 

¿Responderon aos contidos propostos? 

 ¿Chegaron a tódolos nenos/as?  

¿Foron axeitados aos seus intereses, motivacións?  

¿Serviron para crear novos esquemas de construcción de aprendizaxes? 

 ¿O tempo de execución foi axeitado?  

¿Contactaron cos seus coñecementos previos? 

 ¿Desenvolvéronse nun clima afectivo positivo?  

¿Téñense en conta as diferenzas individuais? 

 

 Avaliación da actividade d@mestres:  

 

¿Motivouse adecuadamente aos nenos/as?  

¿Informouse daqueles aspectos necesarios para o desenvolvemento das 

actividades de ensinanza-aprendizaxe?  

¿Prevéronse as dificultades coas que se ía encontrar e consecuentemente 

fíxose unha orientación e guía previa das actividades? 

 

 Avaliación dos recursos: 

 

-Humanos:Mestras: 

 ¿Como se implicaron nas actividades? 

 ¿Como orientaron e desenvolveron as actividades?  

¿Organizaron correctamente os recursos? 

 

-Materiais: 

¿Que tipo de material se utilizou?  

¿O que xa tiñamos?  

¿Tívose que elaborar novo material? 

 ¿O material previsto era o adecuado? 

 ¿Permite a súa utilización autónoma?  

¿Facilita a socialización? 

 

-Espazo: 

¿A planificación do espacio é adecuada? 

 ¿O ambiente resultou motivador, funcional e cálido?  

¿As posibilidades de actuación dos nenos sobre o espazo eran boas? 

 

-Temporalización: 

¿A duración da proposta de traballo foi a correcta? 

 ¿Deuse o tempo suficiente para a realización de cada unha das 

actividades? ¿O tempo para o espontáneo foi o suficiente?  

mailto:d@mestres
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¿Permitiuse tempo para o individual? 

¿E para o afectivo? 

¿A mestra tivo o tempo suficiente para observar, para atender 

individualmente aos nenos nas súas necesidades, para contrastar con 

outras mestras...? 

 

Modificacións que xorden no desenvolvemento da proposta de traballo 

e aspectos a ter en conta en posteriores propostas: 

 

-Estratexias de ensinanza-aprendizaxe 

-Recursos 

-Tempo 

-Organización 

 

En definitiva, a presencia da programación xustifícase porque está baseada 

en catro características: adecuación (a un contexto); concreción; 

flexibilidade (aberta a revisión) e viabilidade (axustada ó espazo, tempo e 

ós recursos dispoñibles).  

Estas características permiten corrixir a programación e modificala en 

calquera momento atendendo ás necesidades das alumnas e dos alumnos.  
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ANEXO. ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID. 

Como xa indicamos no apartado correspondente, o sistema metodolóxigo 

que empregamos no CEIP Portofaro é por proxectos, adaptado as 

circunstancias do noso contexto. Este ano, debido a situación provocada 

pola irrupción do COVID-19, e ter que facer grupos estables de 

conviviencia en aulas burbulla, non podemos facer as rotacións entre as 

aulas que faciamos cos grupos de 4 e 5 anos de traballo cooperativo.  

Combinamos nas aulas xogo e traballo, respetando as medida de hixiene 

persoais, do material e a distancia mínima de 1m, a parte da ventilación 

continua da aula, A hixiene de mans, será polo menos, de 5 veces ao día: ao 

entrar, na merenda, ao entrar do recreo e na saída e no xogo, combinando 

lavado de mans con auga e xabón con xelhidroalcohólico.O uso do material 

será individual, para o que teñen un recipiente plástico propios cos útiles 

necesarios que será hixienizado polo profesorado una vez utilizado. 

No caso dos xogos, tamén serán de uso individualizado e debidamente 

desinfectado despois do seu uso. 

As entradas e saídas do centro serán escalonadas, diferenciando os grupos. 

O recreo establécese por zonas e tramos horarios.  

No referente as canles de comunicación coas familias, empregaremos o  

ClassDojo,  a Aula Virtual de Educación Infantil, o correocorporativo da 

Xunta, o Webex o Abalar móbil. No caso de non chegaren a alguna familia 
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se primará o contaco telefónico.As titorías serán preferentemente de xeito 

telemático, vía Webex  e no seu caso vía telefónica. Se rexistrarán as 

ausencias no XADE. 

Este curso non se farán saídas nin excursións ao non poder garantir as 

medidas de seguridade necesarias. 

Sí que mantemos o uso da Bibloteca de centro e o o uso do ximnasio para 

psicomotricidade, coas medidas de seguridade axeitadas de hixiene e 

distanciamento. Utilizaremos tamén espacios exteriores do centro como o 

bosque e os exteriores ao centro con autorización das familias, como o 

paseo. 

 

En función da evolución da pandemia, realizaranse actividades dos 

Programas Voz Natura e o invernadoiro, sempre respetando os grupos 

estables de conviviencia. 

 

Co alumnado NEE se adaptarán as medidas COVID para que teñan a 

información necesaria,de adaptación,de entradas e saídas, de organización e 

de traballo axeitados, sempre baixo a supervisión do D.O. do centro. 

 

ADAPTACIÓNS NECESARIAS NO CASO DE DOCENCIA NON 

PRESENCIAL: 

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.  

 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 educación deste alumno/a en concreto pasará a ser 

telemática e a forma de proceder será a seguinte: 
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- Material elaborado polas titoras para traballar desde a casa. 

- Realización das actividades que se colgarán na aula 

virtual da escola e Classdojo. Estas actividades estarán 

relacionadas cos contidos que se estén traballando nese 

momento na aula. 

 

 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 e Classdojo. 

- 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 serán: 

- Elementos naturais da contorna 

- Utensilios domésticos e de refugallo 

- Ordenador, tablet ou teléfono móbil 
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1. INTRODUCIÓN: 

 

A formulación pedagóxico-didáctico das nosas aulas está baseada en 

PROXECTOS de traballo. Esta forma de desenvolver a actividade de 

aula conleva unha serie de trazos que axudan a crear situacións de 

aprendizaxe. 

Ven ser unha aprendizaxe aberta e transversal, que permite inter-

relacionar o que en cada momento se vai adquirindo cos coñecementos 

anteriores. Pode ser autoavaliada e modificada en función de como vaian 

variando as circunstancias, os recursos e demais elementos que a definen. 

Esta forma de traballo tamén pode ser levada a cabo en calquera etapa da 

aprendizaxe, xa que o grupo que a configura é quen vai definindo o nivel 

ao que se pode chegar. Ningunha persoa queda excluida na súa 

planificación, na posta en práctica e na avaliación. 

É un proceso nunca acabado, que dá orixe a novos proxectos, e permite ser 

retomado, ampliado, corrixido, modificado e mellorado tantas veces como 

se crea útil ou necesario. 

 

Traballar por proxectos implica: aprender a investigar, atender os 

intereses do alumnado, ter en conta todos os puntos de vista, respectar os 

ritmos da aprendizaxe, construir un coñecemento compartido, dar 

protagonismo á comunidade, desenvolver estratexias de busca e 

expoñer/arquivar os coñecementos adquiridos. 

 

A motivación e a elección do tema ven dadas por catro aspectos 

fundamentais: 

- As características psicopedagóxicas do grupo. 

- A normativa vixente -deseño curricular, proxecto educativo de centro...-. 

- As circunstancias socio-familiares, culturais, ambientais, etc. 

- Os recursos dispoñibles ou hipoteticamente alcanzables que aseguren a 

posibilidade de levalo a cabo. 
             

Aclaradas estas cuestións, pasamos a desenvolver a nosa programación. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

O centro onde desenrolo a miña labor docente é un C.E.I.P. (Colexio de 

Educación Infantil e Primaria). Está situado en O Temple, no concello de 

Cambre (A Coruña). Esta localidade encóntrase moi próxima ao mar e a 

unha gran cidade como é A Coruña. O seu clima é atlántico, con chuvias 

abundantes e invernos e veráns con temperaturas suaves. Os habitantes 

deste municipio teñen un nivel económico medio. Os sectores dos que 

proveñen os seus ingresos son a industria e os servizos. A maioría das 

familias desempeñan os seus traballos na cidade. O índice de paro 

establécese nun grao medio/baixo; sendo mulleres e xoves o sector de 

poboación máis afectado pola falta de emprego. A situación de alerta 

sanitaria que estamos a vivir fixo aumentar o paro entre as familias. O nivel 

socio-cultural dos habitantes é variado, abarcando dende estudos primarios 

ata estudos universitarios. Gran parte da poboación é autónoma e os que 

posúen estudos universitarios son cada vez máis o sector xove da 

poboación. Tamén hai que destacar que se está a incrementar a poboación 

coa chegada de inmigrantes (sudamericanos e marroquinos). 

 

Concretamente a miña aula é a de 5 anos B. Hai nela 18 nenos/as (9 nenos 

e 9 nenas). Esta agrupación está feita tendo en conta a Lei 7/04 do 16 de 

xullo de igualdade entre homes e mulleres.  Con respecto ao curso anterior 

fíxose desdobre debido ao gran número de nenos/as co fin de cumplir as 

condicións sanitarias e de hixiene, agora hai tres aulas de 6º de Ed. Infantil. 

 

Como titora deste grupo, unha das miñas principais funcións é o 

coñecemento das súas características. Terei que coñecer estas 

características a nivel cognitivo, motor, social, afectivo, moral… O seu 

nivel madurativo tamén será importante coñecelo e saber que pode 
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depender de factores ambientais, sociais e xenéticos. Os alumnos/as do 

meu grupo-aula teñen 5 anos, polo tanto, segundo Wallon encóntranse no 

estadio personalista en canto ao desenvolvemento da súa personalidade, 

que se da en 3 fases: oposición, gracia e imitación. Piaget sinala que os 

nenos/as nesta idade están no período preoperatorio, marcado pola 

actividade exploratoria, onde a percepción é a base do coñecemento e a 

actividade motriz propicia este coñecemento. Son características deste 

período: egocentrismo, centración, irreversibilidade, animismo, 

artificialismo, pensamento transductivo… 

Na miña aula a lingua vehicular que utilizaremos será o castelán, xa que é a 

lingua materna da maioría dos meus alumnos/as, coidando de que vaian 

adquirindo coñecemento da outra lingua oficial de Galicia, o galego. 

Sinalar tamén que o alumnado de E.I. está incluido no Plan experimental de 

anticipación da primeira lingua estranxeira solicitado polo centro como 

indica a O. 30 de abril de 2007. En canto á materia de relixión católica dicir 

que acuden a ela 5 dos alumnos/as da miña aula para os que se terá en 

conta a O. 23 de febreiro de 1995 que establece o currículo de relixión 

católica para E.I. e E.P. O resto dos nenos/as teñen actividades alternativas 

ao estudo da relixión, reguladas pola O. 4 de outubro de 1995. 
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

A palabra competencia significa -aplicada ao contexto que nos ocupa- 

aptitude, idoneidade.  

 

Ser competente quere dicir que se está capacitado para afrontar de forma 

autónoma e responsable un cometido. 

 

As competencias básicas obxecto de avaliación aparecen establecidas no 

decreto 130/2007, do 28 de xuño. 

 

As competencias básicas defínense como unha combinación de 

coñecementos, capacidades e actitudes adecuados ao contexto. Son aquelas 

que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento 

persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego.  

 

O contido de cada competencia e a súa concreción seguindo o noso método 

de traballo sería: 

 

a) Comunicación lingüística. 

 

Desde o traballo coa linguaxe verbal, apoiado noutras linguaxes, trataranse  

as habilidades lingüísticas, con especial atención á comprensión e 

expresión oral e á comprensión escrita. Con iso pretendemos favorecer o 

desenvolvemento lóxico e as capacidades de relación cos outros. 

 

A denominación e a descrición de obxectos, de elementos da natureza, de 

enclaves e situacións, de referentes artísticos e culturais; a narración de 

vivencias persoais, familiares e sociais; a expresión verbal, plástica, 

musical e corporal destes coñecementos e os sentimentos que despregan 

resultan vitais para cooperar na potenciación da linguaxe. 

 

b) Competencia matemática 

 

Verase favorecida a partir da manipulación de obxectos, da identificación 

dos seus atributos e cualidades, do establecemento de relacións de 

clasificación e orde, do emprego de cuantificadores básicos (cantidade, 

tamaño, espazo, tempo). A representación do espazo e o recoñecemento e o 

emprego de contidos vinculados á xeometría (linguaxe plástica) e ao ritmo 

(música) tamén dispoñen un traballo de recoñecido interese para promover 

a evolución dos alumnos nesta competencia. 
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c) Tratamento da información e competencia dixital. 

 

O ordenador e o resto dos medios audiovisuais son ferramentas atractivas 

para a nena e o neno que espertan o seu interese por xogar e aprender, son 

recursos para acceder á información, así como unha vía para expresar o que 

se sabe e sente en diferentes linguaxes e soportes. 

 

A autonomía persoal manifestarase no uso de mecanismos de acceso, como 

acender e apagar o ordenador, usar o rato, entender as iconas ou imprimir; 

buscar información abrindo e pechando fiestras, seguir ligazóns e manexar 

programas sinxelos de debuxo para expresarse. 

 

d) Aprender a aprender. 

 

Esta competencia vese impulsada grazas ás experiencias de manipulación 

de obxectos, de experimentación con técnicas e materiais, de verbalización 

e representación. O desenvolvemento da capacidade de observación 

presenta a conveniencia de establecer pautas de análise, co obxecto de que 

o exercicio de observar, analizar e expresar proporcione información 

relevante e suficiente. 

 

e) Coñecemento e interacción co mundo físico. 

 

Esta competencia verase potenciada a través das aprendizaxes centradas na 

forma de relacionarse os alumnos co mundo que os rodea. En situacións de 

xogo e a través da observación e a manipulación de obxectos, da 

interacción coas persoas, da exploración do espazo e do tempo; con accións 

que fagan posible o coñecemento e a valoración dos compoñentes básicos 

do medio natural e algunhas das súas transformacións. Todo iso será medio 

para conseguir o aprecio e a valoración do que rodea ao neno, 

desenvolvendo actitudes de coidado, respecto e responsabilidade na súa 

conservación. 

 

f) Autonomía e iniciativa persoal. 

 

As situacións de observación e expresión artística, de experimentación e de 

verbalización, favorecen o coñecemento dun mesmo, dos propios intereses, 

emocións e sentimentos; permiten a exploración e indagación dos 

mecanismos apropiados para buscar solucións, adquirir coñecementos e 

elaborar plans. O proceso que leva ao neno desde a exploración inicial ata o 

produto final require unha planificación previa e demanda un esforzo por 

acadar resultados orixinais, non estereotipados. 
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g) Competencia social e cidadá. 

 

O noso método de traballo aborda as relacións próximas: a familia, os 

amigos, os compañeiros, o coñecemento das emocións e os sentimentos en 

relación cos demais, a asertividade, as actitudes de diálogo, de resolución 

de conflitos e a reflexión sobre eles. O traballo despregado en habilidades e 

destrezas nesta competencia permitirá aos nenos relacionarse cos demais de 

forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, interiorizando 

progresivamente as pautas de comportamento social e axustando a súa 

conduta a elas.  

 

h) Competencia cultural e artística. 

 

Esixe o achegamento e estudo das manifestacións culturais: festas, 

costumes, vivenda, vestido, gastronomía, pautas de vida e a valoración da 

súa diversidade 

O cultivo das emocións e os valores estéticos constitúe un dos sinais de 

identidade do noso traballo. 
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4. OBXECTIVOS: 

 

Tal como levamos a cabo os proxectos didácticos, as situacións de traballo 

vanse resolvendo por parellas e en pequenos ou medianos grupos de 

traballo. Isto contribúe a crear un espíritu participativo e cooperativo. 

 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 

· Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, identificando 

gradualmente as propias características, posibilidades e limitacións. 

· Identificar os propios sentimentos,  emocións, necesidades e 

preferencias, ser capaces de expresalos e comunicalos. 

· Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa 

seguridade, a hixiene e a alimentación. 

· Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas 

individuais: idade, sexo, etnia,... 

 

Coñecemento do contorno 

 

· Observar e explorar de forma activa o seu contorno e os cambios que 

se producen nel. 

· Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e 

explicacións, para anticipar probables efectos que poderían 

producirse como consecuencia de situacións da vida diaria e dalgúns 

experimentos realizados. 

· Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis 

equilibrada e satisfactoria. 

· Iniciarse nas habilidade matemáticas e empregar o coñecemento 

matemático para interpretar a vida en clave de lóxica: establecendo 

relacións, explorando, comparando, medindo, pesando,... 

 

Linguaxes: comunicación e representación 

 

· Utilizar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, 

de expresión de ideas e sentimentos, de representación, de 

aprendizaxe e de gozo. 

· Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais, valorando a 

linguaxe como ferramenta de relación dos demais. 

· Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas 

linguaxes, comunicándose creativamente e adquirindo sensibilidade 

estética. 

· Achegarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC como 

ferramenta de busca de información, creación, expresión e 
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comunicación. 

· Iniciar o proceso de lectoescritura. 
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5. CONTIDOS: SECUENCIACIÓN: 

 

Os contidos veñen definidos polos diferentes proxectos didácticos que se 

van xerando e realizando ao longo do curso escolar e abranguen os 

diferentes aspectos do currículo: o contorno familiar e social, educación 

para o consumo, o mundo animal, a horta e a alimentación, seguridade 

viaria, a auga e a saúde, traballo e descanso, o lecer e as relacións sociais, 

etc. 

Algunhas das características definitorias dos nosos proxectos didácticos 

son as seguintes: 

*Transversalidade. 

*Progresión na consecución de obxectivos. 

*Coherencia no seu tratamento. 

*Globalidade e tratamento holístico do seu contido. 

*Planificación compartida, canto á toma de decisións sobre os aspectos a 

tratar, distribución de tarefas e responsabilidades, a busca de información e 

recollida de datos, exposición dos resultados e as conclusións finais. 

*Avaliación  

 

En canto á secuenciación de cada un dos proxectos e a sucesión deles,  que 

non é doado de determinar “a priori” -nin convén facelo- nin a duración e 

extensión que vai ter un proxecto, dado que presupoñería unha limitación 

ás posibilidades de desenvolver o tema ata onde sexa posible e mentres 

dure a motivación. 

 

O que determina a elección, a duración e o remate é a propia dinámica da 

aula. Incluso, a maioría das veces, os proxectos non se consideran 

concluidos, senón que quedan abertos -ben para ser retomados no futuro ou 

ben para derivar noutros que teñan conexión cos mesmos e formen parte do 

currículo e dos intereses do grupo-. 

 

O traballo por proxectos ten incorporado como un dos seus principais 

recursos as tecnoloxías da información e a comunicación dentro da propia 

aula. O PC -e outros aparatos- son concebidos e utilizados como 

ferramentas de traballo e @s alumn@s aprenden a utilizalo con 

naturalidade desde o comezo da escolaridade; teclear e utilizar o 

procesador de texto convértese nunha necesidade diaria, polo que se vai 

adquirindo dominio e aprendendo entre iguais. 
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 6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (en relación coas competencias 

básicas): 

 

Inicial porque explora o que se sabe sobre o tema; continua, porque en 

todo momento  se está visualizando o traballo que cada neno/nena e o 

grupo como tal, ou incluso o profesor, desenvolve; formativa, porque se 

está producindo no propio contexto da aprendizaxe en relación con todos 

os elementos que a integran, dando lugar a un continuo feed-back.  

 

 

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 

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

 Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, 

manifestando confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas 

limitacións. 

 Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando 

positivamente a diversidade. 

 Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións 

e comprender os das demais persoas. 

 Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal 

e benestar. 

 

COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

 Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar 

sobre eles. Recoñecer os seus atributos e calidades.  

 Dar mostras de interese polo medio natural e os seus cambios. 

 Propoñer e resolver problemas sinxelos relacionados con situacións 

cotiás, empregando e comparando magnitudes de peso, lonxitude e 

capacidade. 

 Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do 

contorno do alumnado e algunhas características da súa 

organización. 
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LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

 Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha 

comunicación positiva con iguais e con persoas adultas. 

 Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de 

escoita atenta e respectuosa. 

 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 TIC como vehículo de expresión e comunicación. 
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7. ACTIVIDADES: 

 

Tendo en conta que toda a actividade que realizan 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, busca  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 e este curso sobre todo cumplindo todas 

as medias sanitarias. 

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: 

 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 palabras coa mesma letra inicial 

ou final. 

 Conversación sobre un tema concreto, vivencias persoais, 

tema da quincena, observando láminas motivadoras ou con 

outros materiais. 
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 Resolución de problemas. 

 Respectar a vez 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 colectivas de psicomotricidade: desprazamentos, 

equilibrios, control de movementos, relaxación, xogos con 

distintos materiais (aros, pelotas, cordas, colchonetas), 

respectando as regras do xogo... etc. 

 Actividades de organización espaciais con respecto a si 

mesmos ou a un obxecto. 

 

 ACTIVIDADES EN PEQUENO GRUPO: 

 Actividades nos recantos de aprendizaxe, distribuídos en: 

 Xogo simbólico: casiña, bonecos, supermercado... 

 De construcións: puzzles, ensartar, bloques lóxicos, 

pezas de construción... 

 Biblioteca / Ordenador: lectura de contos, folletos, 

láminas, fotografías, secuencia de contos, movementos 

co rato... 

 Expresión: modelado en plastilina, coloreado con 

pinturas, escritura no ordenador, escritura de letras, 

números, picado, copiado de nomes... 

 Sensorial: material de texturas formas, tamaños, cores 
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diferentes: pelotas, botes,… con diversos sons: paus de 

chuvia, pedras, maracas, etc. 

 

     ACTIVIDADES EN PARELLAS: 

   Empregarase este tipo de actividades e metodoloxía sobre todo para 

o traballo de lectura e escritura, sendo actividades do tipo seguinte: 

- Observación e discriminación dos seus nomes. 

- Observación e discriminación nos nomes dos compañeiros/as. 

- Escritura, de distintas formas, dos nomes dos compañeiros/as 

ou de palabras moi significativas, protagonistas dos contos... 

- Observación da escritura do título de contos coñecidos. 

- Ordenación das palabras do título de contos coñecidos. 

- Observación de periódicos e escritura con posterioridade de 

pés as fotografías. 

- Observación de folletos e rótulos publicitarios e asociación de 

debuxos cos seus nomes. 

- Escritura de palabras significativas, listas... 

         

 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.  
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8. TEMPORALIZACIÓN DOS PROXECTOS: 

 

Este curso traballaremos os seguintes proxectos elexidos polos propios 

nenos/as e que serán eles mesmos os que investiguen e expoñan na aula.  

Asimesmo levaremos a cabo outros que vaian xurdindo. 

 

 

 

 

PROXECTOS INDIVIDUAIS   

1ºTR. 

OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO 

 

-CORPO HUMANO: 

saúde e hixiene  

- PRINCESAS 

- CASTELOS  
 

 
- MONSTROS 
- UNICORNIOS 

 

 

 

- COCHES 
- ESCAVADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

PROXECTOS INDIVIDUAIS   

2ºTR. 

XANEIRO FEBREIRO MARZO 

 

- ORDENADORES 

 

- SUPERHEROES 

- SEREAS 

 

- DINOSAURIOS 

- ELEFANTES 



Programación 6º Ed. Infantil 

Curso 2020-2021 

 

 

PROXECTOS INDIVIDUAIS   

3ºTR. 

ABRIL MAIO XUÑO 

 
- XIRAFAS 

- FELINOS 

 

- PUMAS 

- PEIXES 

 

- GATOS 

 

 

9. HORARIO: 
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10. METODOLOXÍA: 

 

A metodoloxía baséase nunha concepción pedagóxica que vai dirixida a 

lograr a autonomía d@ alumn@, á educación no respecto e na 

tolerancia. 

Pretendemos que a aprendizaxe reúna unha serie de requisitos ou 

características coherentes con esta concepción, entre os que destacamos 

os seguintes: 

 Aprendizaxe activa: o alumnado é o verdadeiro protagonista da súa 

aprendizaxe, compartindo decisións e responsabilidades. Tod@s, 

incluídas as profesoras, aprendemos, e o profesor/a dinamiza e 

controla o proceso. 

 Significativa: cargada de sentido para o grupo e para os individuos 

que o forman. 

 Sistemática: con continuidade e coherencia. 

 Progresiva: coa atención posta no grado de dificuldade e coas 

adaptacións curriculares que foren pertinentes. 

 Personalizada: dando resposta  ás necesidades persoais. 

 Socializadora: na busca do respecto mútuo, da convivencia e da 

solidariedade. 

 Teórico_práctica: procurando unha actividade dirixida a 

desenvolver todas as capacidades. 

 Globalizadora: dando unha visión holística e unitaria da realidade. 

 Construtiva: amplificadora da experiencia persoal e enriquecedora. 

 Flexible: porque admite ser modificada en función da propia 

realidade e das variacións que esta vai amosando. 

 Metacognitiva: descubrindo a forma en que aprendemos (aprender a 

aprender), para aumentar a motivación e buscar novos valores. 
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11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Dende fai tempo vimos utilizando material de documentación e consulta 

acorde coa programación por proxectos.  

Ademais, para o desenvolvemento dos proxectos empregamos materiais e 

recursos de todo tipo segundo a necesidade: 

 

- Reais (revistas, folletos, mapas, libros de cociña, instrumentos e aparellos 

diversos...) que xa existen na aula ou aportados polos nenos, as súas 

familias, as mestras ou outros membros ou asociacións da comunidade. 

- Simulados   

- Manipulativos 

- Visuais 

- Ordenadores, Dvds, tablet, beebot, pizarra dixital, software educativo... 
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12. AVALIACIÓN (procedementos e instrumentos): 

 

Os criterios de avaliación das áreas serán referente fundamental para 

valorar tanto o grado de adquisición das competencias básicas como da 

consecución dos obxectivos. 

 

A avaliación cumpre basicamente unha función orientadora e de control 

sobre a marcha do proceso educativo. É necesario aplicala en diversos 

ámbitos: 

 

A) Avaliación do proceso de aprendizaxe. Temos en conta aquí: 

 

 Avaliación inicial para coñecer de onde partimos, para coñecer os 

alumnos e alumnas que temos.  

 Avaliación do proceso propiamente dita (continua), que nos vai 

informando de todos os aspectos que afectan aos resultados, para 

dar lugar a posíbeis reformulacións. Ha de recoller información que 

conteña todo tipo de contidos que afecten non só ao alumnado, 

senón tamén ao medio e ao profesorado. Ten que detectar o erro e 

intervir adecuadamente. 

 

B) Avaliación final ou sumativa: vencellada á promoción do alumnado, 

pero que afecta a máis aspectos do proceso. 

 

C) Avaliación da práctica docente: onde prima a reflexión sobre nós 

mesmos, de cara a corrixir e mellorar. 

 

Na práctica, esta forma de avaliar, quedará reflectida en: 

 

 Ficha de avaliación inicial, que recollerá datos personais e 

sociofamiliares, datos clínicos de interese e datos escolares 

producto da propia profesora. 

 Criterios avaliativos de nivel ou ciclo. 

 Determinación do tipo de información que se quere dar ás familias, 

atendendo tamén ao establecido pola administración. 
  

Poderíamos considerar como avaliativa tamén a memoria fin de curso.  

En canto aos procedementos, utilizamos principalmente a observación 

directa na aula do traballo do alumno, o seu grado de participación e 

implicación nas diversas tarefas, da atención e concentración, respecto ás 

normas e ás persoas... 

Tamén utilizamos a información aportada polas familias nas entrevistas 
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persoais e as das xuntanzas entre todos os mestres que traballan co grupo 

así coma doutros profesionais que puideran intervir. 

Todos os datos de interese rexístranse para dar información ás familias 

trimestralmente ou sempre que fora preciso. 

Polo que se refire á avaliación do proceso e da nosa práctica docente tamén 

está baseada principalmente na observación diaria do que sucede na aula e 

o rexistro das medidas posibles a tomar a continuación ou no futuro.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Ainda que nós atendemos prioritariamente á consecución dos mínimos e 

aos criterios de avaliación, a cualificación dos nenos tamén atenderá -tendo 

en conta cada caso concreto por separado-  a outros criterios que poidan 

influir decisivamente no alumno como a súa madurez, circunstancias 

personais significativas, posibilidade de realizar con éxito estudos futuros, 

etc., á hora de decidir sobre a súa cualificación. 

 

MÍNIMOS ESIXIBEIS (para unha avaliación positiva): 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMIA 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 

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

 Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, 

manifestando confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas 

limitacións. 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

 Recoñecer algúns elementos do contorno inmediato e recoñecer 

tamén os seus atributos e calidades.  

 Resolver problemas sinxelos relacionados con situacións cotiás, 

comparando magnitudes de peso, lonxitude, etc. 

 

ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

 Empregar a lingua oral dun modo conveniente. 

 Comprender mensaxes orais cunha actitude atenta e respectuosa. 

 Utilizar, mínimamente, a linguaxe audiovisual e as TIC, como 

vehículo de expresión e comunicación. 
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13. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (medidas a tomar): 

 

Para a atención á diversidade temos un cadro de actuación que contempla 

medidas tales como: 

 

 Avaliación inicial das necesidades dos alumnos. 

 Adecuación da programación de aula para atender á diversidade. 

 Secuenciación e flexibilización de obxectivos e contidos en función 

dos alumnos concretos. 

 Adaptacións metodolóxicas que van dende apoios individualizados, 

agrupamentos flexibles, realización de diversas tarefas de reforzo ou 

ampliación ata a adaptación de materiais didácticos. 

 Relación continua coas familias para tratar os progresos académicos, 

persoais ou sociais, para tratar as incidencias, para coordinar o traballo na 

escola e na casa... 

 Acción titorial para traballar a resolución de conflitos, tratar temas 

puntuais que xurdan das inquietudes ou necesidades que se detectan. 

 Coordinación co Equipo de Orientación e demais especialistas. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 

No centro existe un Equipo de Actividades Complementarias e 

Extraescolares, que  é o encargado de concretar as diferentes accións que se  

leven a cabo no relativo as actividades complementarias e sempre que as 

titoras e o ciclo considere oportuno participar. 

 Organizar e promover actividades para celebrar as conmemoracións 

sinaladas na Orde do Calendario  como o 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, DíadaPaz, Entroido, 

Carreiras deportivas....) 

 Axudar ao noso alumnado a valorar a diversidade cultural e a 

desenvolver actitudes positivas cara ao diferente. 

 Sensibilizar aos nenos e as nenas coas distintas manifestacións da 

cultura: arte, música, lectura, teatro... 

As actividades exteriores previstas para este curso están 

suspendidas por mor da situación sanitaria. 
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15. PROXECTO LECTOR (accións previstas): 

Conforme ao prescrito no DOG 9 de xullo de 2007, o proxecto lector de 

centro será a referencia para a elaboración de programas ou plans anuais de 

lectura. 

Para a consecución dos obxectivos, o centro deberá tomar decisións 

consensuadas que permitan: 

-A existencia dunha biblioteca escolar como centro de recursos da 

información, da lectura e da aprendizaxe, dinamizadora da actividade 

educativa e da vida cultural do centro. 

-A integración das fontes informativas, en calquera soporte (impreso ou 

electrónico) no tratamento dos contidos curriculares. 

-A formación de lectores e de lectoras competentes e a creación e 

consolidadción do hábito de lectura. 

-O desenvolvemento de actitudes favorábeis á lectura mediante a creación 

de ambientes lectores, entre outras estratexias. 

- A principal fonte de información e investigación para o alumnado -e 

tamén para o profesorado-, constituea a biblioteca de aula, especialmente 

os libros de consulta sobre a natureza, a cultura, idiomas, comic, arte, etc. 

A prensa e demais medios escritos son tamén material de uso cotidiano, que 

nos acercan a información diversa da que forma parte da vida diaria das 

persoas: prezos (catálogos, etiquetas...), anuncios gráficos e de televisión, 

envoltorios dos productos que a diario consumimos, revistas de viaxes... e 

outros. 

Documentais en DVD resultan igualmente motivadores, permiten expoñer 

iniciativas e conducen con frecuencia a explorar e comezar novos 

proxectos.  

Con todo isto, o que pretendemos é traballar na consecución dos seguintes 

obxectivos: 

-Desenvolver a competencia lectora. 

-Favorecer a competencia literaria. 

-Educar no uso crítico da información. 

-Fomentar o hábito da lectura. 
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-Apoiar a adquisición das competencias básicas. 

Na práctica, a actividade lectora  reflíctese nos seguintes aspectos:  

a) A acción lectora na BIBLIOTECA 

O material de biblioteca, procúrase que sexa rico e variado. Ademais dos 

considerados libros “infantís”, haberá outros que esperten a curiosidade e 

inviten a seren explorados, lidos doutra maneira; que leven a facer 

preguntas, a abrir por calquera páxina, a observar imaxes… 

A biblioteca está pensada para o pracer da lectura, e admite moitas 

maneiras de vivila: 

LER POR LER: Todos os días hai un momento de lectura usando a 

biblioteca de aula, que é un espacio adicado específicamente a esta 

finalidade. A lectura é persoal e discreta, mais tamén pode dar lugar a 

comentario de interese entre @s lector@s. 

LER PARA @S DEMAIS: A medida que se vai conquerindo 

independencia lectora, invítase ao alumnado a que, individualmente, 

vaian lendo os seus contos preferidos. Un/unha le e  @s demais 

escoitan.   

Este protagonismo lector resulta de gran motivación, tanto para quen le 

como para quen escoita. Isto débese a que a elección do libro adoita ser 

acertada, mais tamén a que o alumno ou alumna que le, faino con 

entrega e entusiasmo. 

LER PARA NÓS: Neste caso son as profesoras quen len e @s escolares 

escoitan.  

LER NA CASA: Préstamo de libros as fins de semana mediante mochila 

viaxeira facilitada polo Equipo de Biblioteca por turnos, para ler con e 

en familia.  

LER OS LIBROS DA CASA: Traer libros da casa, libros literarios e 

libros de documentación, gústalles e fainos sentir ben. Ás veces levamos 

sorpresas coas aportacións que fan, superan as nosas expectativas. A 
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familia tamén se fai máis partícipe e colaboradora, aportando de cando 

en vez información complementaria e ofrecendo outro material.   

INTERCAMBIAR LIBROS: Prestarse libros dunha a outra entre as 

aulas, cando nos poden aportar algo sobre os proxectos que estamos a 

levar a cabo. Así se unha aula estuda a "tartaruga", outra a "vaca" e 

outra a "araña", disporemos non só da nosa bibliografía senón tamén da 

que teñen as outras aulas. Esta petición confírelle unha importancia e 

unha seriedade engadidas, aos ollos infantís. E, ademais, temas. 

LER PARA INVESTIGAR: Cada vez que se opta por un proxecto 

didáctico, localízase todo o material de biblioteca que nos poda aportar 

información sobre o tema. A partir de ahí, ben por parella ou ben por 

tríos de alumnos, búscase a  información durante varios días, rotando 

polos diversos libros. Coa información de todas as parellas, faise a posta 

en común e a reflexión en grupo, rexístrase no ordenador e elabóranse 

algún tipo de dossier. 

b) A acción lectora NOUTROS MEDIOS gráficos: 

As nosas vidas están cheas de información que nos chega por todas as 

partes, e que temos que aprender a interpretar, a discriminar e a utilizar. 

A lectura ten que ser funcional, resolutiva, eficaz. Por tanto, todo tipo de 

textos que forman parte da realidade cotidiana, deben ter presenza na aula, 

e han de ser utilizados para resolver situacións reais ou figuradas. 

Neste sentido, disporemos de: folletos e catálogos publicitarios, revistas, 

programas, etiquetas e calquer outro texto circunstancial. A lectura que 

fagamos de todo ese material, pode ser das áreas de linguas, pero 

igualmente pódeo ser en matemáticas, coñecemento do medio natural, 

educación para o consumo e outras moitas. 

Capítulo a parte meréceo a prensa, se ben temos que acostumar aos nosos 

alumnos e alumnas a ler a prensa dixital, para educalos no menor consumo 

posible de papel e tamén para ser capaces de seguir o ritmo das noticias a 

tempo real. É este un obxectivo a longo prazo, pero non por iso menos 

importante.    
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c) A lectura en INTERNET:  

As persoas mais familiarizadas coas tecnoloxías sosteñen que “o que non 

está en internet, non existe”. Esta afirmación avísanos de cómo podemos 

quedar desorientados e indefensos se non somos capaces de seguila. 

Nas nosas aulas, pretendemos que desde o inicio o ordenador sexa usado 

con naturalidade, como antes o foron o lápiz e o bolígrafo, ou noutros 

tempos o pizarrín. 

Paralelamente á busca de información na biblioteca, corre  a de Internet. 

Calquera neno ou nena se sente motivado para buscar a palabra sobre o que 

quere saber. A partir de ahí, as profesoras actuamos como dinamizadoras, 

como asesoras, como soportes de seguridade para el@s. Tamén como 

control para que non se desvíen do que consideramos deben seleccionar nas 

súas buscas.   

d) A lectura de textos rutinarios: NOTAS, AVISOS, COMPROBANTES 

DA COMPRA… 

É frecuente a necesidade de: anotar cousas que temos pendientes, facer 

listas de compra, recados, lectura de comprobantes de caixa, lectura de 

programas de actos, e outros moitos. Cada un destes textos que se presenta 

nalgún momento, é unha oportunidade de alfabetizar, de practicar lectura 

comprensiva, de reflexionar, de aprender a facer.  

Recopilar material como o que acabamos de describir, é enriquecer as 

nosas fontes. E permite traballar desde os mesmos puntos de vista e 

variabeis que a vida real.  

LER/ESCRIBIR, dúas caras da mesma moeda: Lectura compartida. 

 

Trátase de que cando @s nen@s len libros ou outros textos que lle resultan 

agradables ou atractivos por algún motivo, compartan cos demais os seus 

pensamentos e sentimentos a cerca do que leron.  
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16.  PROXECTO LINGÜÍSTICO: 

 

O  alumnado é maioritariamente castelán-falante. Por iso, na aula é a lingua 

vehicular utilizada a maior parte do tempo. Isto non é óbice para que 

atendamos as individualidades de galego-parlantes, polo que 

progresivamente imos cambiando dunha a outra lingua con ámbolos 

grupos, porque o que se trata é que desde o inicio escolar, todos os nenos e 

nenas se sintan cómodos, utilicen a linguaxe con espontaneidade e vaian 

introducíndose na segunda lingua, e na estranxeira, como algo natural. O 

obxectivo é que tod@s asuman as dúas linguas como propias. Trátase de 

evitar o rexeitamento e de que ao finalizar a escolaridade dominen con 

soltura e calidade ambas, ainda que adopten como máis usual aquela que 

por factores afectivo-emocionais, familiares, ambientais, etc., sexa máis 

significativa para el/ela. 

 

 

De cara ao traballo diario cos rapaces, formulamos os seguintes obxectivos 

para este curso: 

 

 Intentar co traballo diario da aula que os nosos alumnos/as valoren 

por igual as dúas linguas oficiais e comprendan os beneficios de 

coñecelas e utilizalas (e o mesmo coa lingua estranxeira) como 

medio de expresarse e compartir vivencias, ideas...cos outros. 

 Procurar do xeito menos forzado posible que os rapaces/as se 

desinhiban no uso da súa segunda lingua e máis da lingua 

estranxeira. 

 Traballar ao longo de todo o curso para que os nenos/as sexan 

capaces de diferenciar as dúas linguas evitando interferencias 

lingüísticas. 

 Intentar que ao rematar o primeiro ciclo os nosos alumnos/as sexan 

capaces de expresarse do xeito máis natural posible nas dúas linguas 

e de escribir pequenos textos na súa segunda lingua. 

 

Para acadar estes obxectivos formularemos a conveniencia de realizar 

actividades do tipo das seguintes: 

 

 Levar a cabo ao longo do ano un proxecto de recollida de vocablos e 

expresións que empregamos a cotío na fala e que son incorrectas, 

mal empregadas ou interferencias da outra lingua, co fin de elaborar 

con elas un ficheiro que nos sirva para corrixir estes malos hábitos 

lingüísticos. 

 Realizar a conversa posterior ao tempo diario da lectura na mesma 
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lingua empregada no conto lido ese día. 

 Utilizar algunhas das rutinas diarias, coma poñer a data e o tempo 

que vai cada día, para darlle naturalidade ao emprego das dúas 

linguas oficiais e da estranxeira. 

 Utilizar os proxectos de traballo da aula para fomentar o uso das tres 

linguas a través da búsqueda de información, da realización de 

distintas actividades ou da conversa e posta en común de ideas. 
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17. INTEGRACIÓN DAS TICs (accións previstas): 

 

Conforme á Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (Artigos 

17.i), 19.2) e 23.e) e o Decreto 130/2007 de 28 de xuño, que establece o 

curriculo de EP na CCAA (Artigos 6.5, Anexo V). 

A súa finalidade é acadar unha competencia dixital, a súa incorporación 

como un recurso máis e a adquisición de coñecementos e habilidades para 

o seu uso nos contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer.  

 

O traballo por proxectos ten incorporado como un dos seus principais 

recursos as tecnoloxías da información e a comunicación dentro da propia 

aula. O ordenador, tablet, beebot,  son concebidos e utilizados como 

ferramentas de traballo e @s alumn@s aprenden a utilizalos con 

naturalidade desde o comezo da escolaridade; teclear e utilizar distintos 

programas convértese nunha necesidade diaria, polo que se vai adquirindo 

dominio e aprendendo entre iguais. 

 

Os OBXECTIVOS XERAIS referentes ao alumnado son: 

-Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o 

seu afán de coñecemento. 

-Espertar o interese por coñecer cousas diversas e lograr que utilice as 

pautas adecuadas para chegar á información presica. 

-Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de 

cooperación e de expresión das propias ideas. 

-Potenciar a comunicación cos seus semellantes. 

-Utilizar programas e contornos que faciliten a súa aprendizaxe das 

diferentes áreas do Currículo, así como favorecer a adquisición de 

habilidades e destrezas. 

 

Os OBXECTIVOS referentes ao profesorado son: 

 

 Mellorar a súa práctica docente a través do emprego destes novos 

soportes como fonte motivadora de achegamento da información ao 

alumnado. 

 Poñelo en contacto con outros profesionais, proxectos e recursos 

didácticos. 

 Favorecer a súa formación continuada. 

 

 

 

mailto:alumn@s
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18. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Sesión semanal de Educación en Valores, que se desenvolve segundo 

os seguintes aspectos xerais a desenvolver en todas as titorías: 

 

ESPAZO: Aula da titoría 

 

TEMPORALIZACIÓN: 1 Sesión semanal por titoría 

 

OBXECTIVOS: 1. Facilitar o coñecemento e apreciación de 

diferentes aspectos da vida social e cultural. 2. Promover un clima de 

cooperación, solidaridade e tolerancia. 

 

CONTIDOS: Estimulación emocional, Aspectos de convivencia 

(cooperación, reglas, violencia, tolerancia, respeto á Natureza…) e 

Educación Vial. 

 

METODOLOXÍA:  

 Asambleas de debate (a partir dun conto, xogo, 

sucesos de clase, casa, prensa…) 

 Traballo en equipo 

 Contos e outros libros 

 Búsqueda de información 

 Confección de murais/cadernos/xogos 

 Observación e Análise das mensaxes escritas na 

roupa que vestimos (especialmente camisetas e 

sudadeiras) 

 

ACTIVIDADES TIPO:  

o Vídeos e Lectura de contos (exemplo: Cuerdas, O león 

tolerante e o rato xoguetón, El cazo de lorenzo, David 

se mete en líos, Soy tu amiga…) 

o Día mundial de… 

o juego de las sillas 

o marionetas 

o bingos 

o cartas 
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o dominós 

o 3 en raia 

o conecta 4 

o tablillas de madeira 

o linguaxe Braile (iniciación) 

o debuxos a partir dunha pegatina  

o imaxes de tráfico (exemplo: os bolechas) 
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19. PLAN PARA A POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS 

RELACIÓNS COA COMUNIDADE E A FAMILIA: 

 
(Inclúe os procedemento para informar sobre os procesos de aprendizaxe e todos os 

diferentes aspectos en relación cos mínimos esixibeis).  

 

Na primera toma de contacto coas familias, que é a reunión inicial, é 

importante estar centrad@s e moi receptiv@s, porque nela comeza unha 

relación na que tanto mellor entendemento se logre máis beneficio vai 

aportar ao desenvolvemento do labor educativo e dos aspectos afectivo-

emocionais.  

 

Nesta primera reunión informaremos sobre os aspectos xerais fundamentais 

-tanto no referente ao centro como á aprendizaxe-.   

 

Polo que se refire ao alumnado novo, expoñeremos a importancia do 

periodo de adaptación, xa que unha boa colaboración co centro é o que vai 

permitir que a entrada na escola non sexa traumática. Falaremos de forma 

xeral sobre o que está normativizado, pero tendo en conta os casos 

particulares, na procura dunha integración agradable e sosegada, que 

propicie tranquilidade e fluidez á vida escolar.  

 

Fixaremos as titorías e as reunións que se van ter no resto do curso -polo 

menos unha por trimestre-  dando pé a que se expoñan as observacións 

d@s asistentes, para integralas no noso esquema de traballo e lograr a 

máxima colaboración. 

 

Incidiremos na necesidade de que as familias coñezan en cada momento 

todo o concerniente á aprendizaxe do seu fillo/á súa filla -propiciando que 

o rendemento de cada neno/nena acade os mínimos esixibles-, e 

transmitiremos a seguridade de que calquera incidencia considerada de 

importancia lle será comunicada.  

 

Nas sucesivas reunións do curso iremos informando das novas que se vaian 

producindo canto á programación e planificación de proxectos, tarefas, etc. 

E, na medida en que as familias podan aportar iniciativas ou axuda, 

solicitando a súa participación e colaboración. 

 

Ao longo do curso realízanse reunións periódicas cos pais e nais, co 

obxecto de mellorar ata onde sexa posíbel as relacións coa comunidade 

escolar, sabendo que influirá positivamente no desenvolvemento integral 

dos nenos e nenas. 
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20. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA 

PROGRAMACIÓN: 

 

 

Ao remate do curso realizarase unha avaliación da programación atendendo 

a: 

 - Grao de consecución dos obxectivos.  

- Adecuación das actividades ao alumnado ás que van dirixidas. 

-  Modificacións necesarias na metodoloxía de traballo co alumnado. 

- Necesidade de novas estructuras e procesos de ensino e aprendizaxe. 

- Adecuación e suficiencia dos recursos 

- Adecuación da atención á diversidade 

- Temporalidade axeitada.  

- Tipoloxía de avaliación e resultados obtidos desta modalidade de 

avaliación. 

 - Implicación de todos os participantes 

- Grao de satisfacción dos implicados. 

 

Nas reunións de ciclo faremos unha revisión de cada un destes puntos para 

tomar nota dos aspectos a mellorar ou cambiar da programación de ciclo, 

que recolleremos por escrito e engadiremos á memoria final.  

 

Nas reunións de ciclo revisaranse os procesos que conforman cada 

programación co fin de axustalos coa maior obxectividade ás realidades 

concretas dos diferentes grupos.  

 

A avaliación da práctica docente debe enfocarse alomenos con relación a 

momentos dol exercicio:  

1. Programación. 

2. Desenvolvemento. 

3. Avaliación. 

 

Convén avaliar cada unha das variables que poidan influír no proceso de 

ensinanza e aprendizaxe, para o cal se valorará: 

 

 Avaliación dos contidos: 

 

¿Foron axustados á idade do neno/a?  

¿Conseguíronse plenamente? 

 ¿A súa secuencia é a adecuada?… 

 

 

 



Programación 6º Ed. Infantil 

Curso 2020-2021 

 

 

 Avaliación das actividades de ensinanza-aprendizaxe: 

 

¿Responderon aos contidos propostos? 

 ¿Chegaron a tódolos nenos/as?  

¿Foron axeitados aos seus intereses, motivacións?  

¿Serviron para crear novos esquemas de construcción de aprendizaxes? 

 ¿O tempo de execución foi axeitado?  

¿Contactaron cos seus coñecementos previos? 

 ¿Desenvolvéronse nun clima afectivo positivo?  

¿Téñense en conta as diferenzas individuais? 

 

 Avaliación da actividade d@mestres:  

 

¿Motivouse adecuadamente aos nenos/as?  

¿Informouse daqueles aspectos necesarios para o desenvolvemento das 

actividades de ensinanza-aprendizaxe?  

¿Prevéronse as dificultades coas que se ía encontrar e consecuentemente 

fíxose unha orientación e guía previa das actividades? 

 

 Avaliación dos recursos: 

 

-Humanos:Mestras: 

 ¿Como se implicaron nas actividades? 

 ¿Como orientaron e desenvolveron as actividades?  

¿Organizaron correctamente os recursos? 

 

-Materiais: 

¿Que tipo de material se utilizou?  

¿O que xa tiñamos?  

¿Tívose que elaborar novo material? 

 ¿O material previsto era o adecuado? 

 ¿Permite a súa utilización autónoma?  

¿Facilita a socialización? 

 

-Espazo: 

¿A planificación do espacio é adecuada? 

 ¿O ambiente resultou motivador, funcional e cálido?  

¿As posibilidades de actuación dos nenos sobre o espazo eran boas? 

 

-Temporalización: 

¿A duración da proposta de traballo foi a correcta? 

 ¿Deuse o tempo suficiente para a realización de cada unha das 

actividades? ¿O tempo para o espontáneo foi o suficiente?  

mailto:d@mestres
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¿Permitiuse tempo para o individual? 

¿E para o afectivo? 

¿A mestra tivo o tempo suficiente para observar, para atender 

individualmente aos nenos nas súas necesidades, para contrastar con 

outras mestras...? 

 

Modificacións que xorden no desenvolvemento da proposta de traballo 

e aspectos a ter en conta en posteriores propostas: 

 

-Estratexias de ensinanza-aprendizaxe 

-Recursos 

-Tempo 

-Organización 

 

En definitiva, a presencia da programación xustifícase porque está baseada 

en catro características: adecuación (a un contexto); concreción; 

flexibilidade (aberta a revisión) e viabilidade (axustada ó espazo, tempo e 

ós recursos dispoñibles).  

Estas características permiten corrixir a programación e modificala en 

calquera momento atendendo ás necesidades das alumnas e dos alumnos.  
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ANEXO. ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID. 

Como xa indicamos no apartado correspondente, o sistema metodolóxigo 

que empregamos no CEIP Portofaro é por proxectos, adaptado as 

circunstancias do noso contexto. Este ano, debido a situación provocada 

pola irrupción do COVID-19, e ter que facer grupos estables de 

conviviencia en aulas burbulla, non podemos facer as rotacións entre as 

aulas que faciamos cos grupos de 4 e 5 anos de traballo cooperativo.  

Combinamos nas aulas xogo e traballo, respetando as medida de hixiene 

persoais, do material e a distancia mínima de 1m, a parte da ventilación 

continua da aula, A hixiene de mans, será polo menos, de 5 veces ao día: ao 

entrar, na merenda, ao entrar do recreo e na saída e no xogo, combinando 

lavado de mans con auga e xabón con xelhidroalcohólico.O uso do material 

será individual, para o que teñen un recipiente plástico propios cos útiles 

necesarios que será hixienizado polo profesorado una vez utilizado. 

No caso dos xogos, tamén serán de uso individualizado e debidamente 

desinfectado despois do seu uso. 

As entradas e saídas do centro serán escalonadas, diferenciando os grupos. 

O recreo establécese por zonas e tramos horarios.  

No referente as canles de comunicación coas familias, empregaremos o  

ClassDojo,  a Aula Virtual de Educación Infantil, o correocorporativo da 

Xunta, o Webex o Abalar móbil. No caso de non chegaren a alguna familia 
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se primará o contaco telefónico.As titorías serán preferentemente de xeito 

telemático, vía Webex  e no seu caso vía telefónica. Se rexistrarán as 

ausencias no XADE. 

Este curso non se farán saídas nin excursións ao non poder garantir as 

medidas de seguridade necesarias. 

Sí que mantemos o uso da Bibloteca de centro e o o uso do ximnasio para 

psicomotricidade, coas medidas de seguridade axeitadas de hixiene e 

distanciamento. Utilizaremos tamén espacios exteriores do centro como o 

bosque e os exteriores ao centro con autorización das familias, como o 

paseo. 

 

En función da evolución da pandemia, realizaranse actividades dos 

Programas Voz Natura e o invernadoiro, sempre respetando os grupos 

estables de conviviencia. 

 

Co alumnado NEE se adaptarán as medidas COVID para que teñan a 

información necesaria,de adaptación,de entradas e saídas, de organización e 

de traballo axeitados, sempre baixo a supervisión do D.O. do centro. 

 

ADAPTACIÓNS NECESARIAS NO CASO DE DOCENCIA NON 

PRESENCIAL: 

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.  

- 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 educación deste alumno/a en concreto pasará a ser 

telemática e a forma de proceder será a seguinte: 
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- Material elaborado polas titoras para traballar desde a casa. 

 Realización das actividades que se colgarán na aula 

virtual da escola e Classdojo. Estas actividades estarán 

relacionadas cos contidos que se estén traballando nese 

momento na aula. 

 

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 e Classdojo. 

 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 serán: 

 Elementos naturais da contorna 

 Utensilios domésticos e de refugallo 

 Ordenador, tablet ou teléfono móbil 
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1. INTRODUCIÓN: 

 

A formulación pedagóxico-didáctico das nosas aulas está baseada en 

PROXECTOS de traballo. Esta forma de desenvolver a actividade de 

aula conleva unha serie de trazos que axudan a crear situacións de 

aprendizaxe. 

Ven ser unha aprendizaxe aberta e transversal, que permite inter-

relacionar o que en cada momento se vai adquirindo cos coñecementos 

anteriores. Pode ser autoavaliada e modificada en función de como vaian 

variando as circunstancias, os recursos e demais elementos que a definen. 

Esta forma de traballo tamén pode ser levada a cabo en calquera etapa da 

aprendizaxe, xa que o grupo que a configura é quen vai definindo o nivel 

ao que se pode chegar. Ningunha persoa queda excluida na súa 

planificación, na posta en práctica e na avaliación. 

É un proceso nunca acabado, que dá orixe a novos proxectos, e permite ser 

retomado, ampliado, corrixido, modificado e mellorado tantas veces como 

se crea útil ou necesario. 

 

Traballar por proxectos implica: aprender a investigar, atender os 

intereses do alumnado, ter en conta todos os puntos de vista, respectar os 

ritmos da aprendizaxe, construir un coñecemento compartido, dar 

protagonismo á comunidade, desenvolver estratexias de busca e 

expoñer/arquivar os coñecementos adquiridos. 

 

A motivación e a elección do tema ven dadas por catro aspectos 

fundamentais: 

- As características psicopedagóxicas do grupo. 

- A normativa vixente -deseño curricular, proxecto educativo de centro...-. 

- As circunstancias socio-familiares, culturais, ambientais, etc. 

- Os recursos dispoñibles ou hipoteticamente alcanzables que aseguren a 

posibilidade de levalo a cabo. 
             

Aclaradas estas cuestións, pasamos a desenvolver a nosa programación. 

 

 

 

 

 

 



Programación 6º Ed. Infantil 

Curso 2020-2021 

 

 

 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

O centro onde desenrolo a miña labor docente é un C.E.I.P. (Colexio de 

Educación Infantil e Primaria). Está situado en O Temple, no concello de 

Cambre (A Coruña). Esta localidade encóntrase moi próxima ao mar e a 

unha gran cidade como é A Coruña. O seu clima é atlántico, con chuvias 

abundantes e invernos e veráns con temperaturas suaves. Os habitantes 

deste municipio teñen un nivel económico medio. Os sectores dos que 

proveñen os seus ingresos son a industria e os servizos. A maioría das 

familias desempeñan os seus traballos na cidade. O índice de paro 

establécese nun grao medio/baixo; sendo mulleres e xoves o sector de 

poboación máis afectado pola falta de emprego. A situación de alerta 

sanitaria que estamos a vivir fixo aumentar o paro entre as familias. O nivel 

socio-cultural dos habitantes é variado, abarcando dende estudos primarios 

ata estudos universitarios. Gran parte da poboación é autónoma e os que 

posúen estudos universitarios son cada vez máis o sector xove da 

poboación. Tamén hai que destacar que se está a incrementar a poboación 

coa chegada de inmigrantes (sudamericanos e marroquinos). 

 

Concretamente a miña aula é a de 5 anos C. Hai nela 15 nenos/as (8 nenos 

e 7 nenas). Esta agrupación está feita tendo en conta a Lei 7/04 do 16 de 

xullo de igualdade entre homes e mulleres.  Con respecto ao curso anterior 

fíxose desdobre debido ao gran número de nenos/as co fin de cumplir as 

condicións sanitarias e de hixiene, agora hai tres aulas de 6º de Ed. Infantil.  

 

Como titora deste grupo, unha das miñas principais funcións é o 

coñecemento das súas características. Terei que coñecer estas 

características a nivel cognitivo, motor, social, afectivo, moral… O seu 
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nivel madurativo tamén será importante coñecelo e saber que pode 

depender de factores ambientais, sociais e xenéticos. Os alumnos/as do 

meu grupo-aula teñen 5 anos, polo tanto, segundo Wallon encóntranse no 

estadio personalista en canto ao desenvolvemento da súa personalidade, 

que se da en 3 fases: oposición, gracia e imitación. Piaget sinala que os 

nenos/as nesta idade están no período preoperatorio, marcado pola 

actividade exploratoria, onde a percepción é a base do coñecemento e a 

actividade motriz propicia este coñecemento. Son características deste 

período: egocentrismo, centración, irreversibilidade, animismo, 

artificialismo, pensamento transductivo… 

Na miña aula a lingua vehicular que utilizaremos será o castelán, xa que é a 

lingua materna da maioría dos meus alumnos/as, coidando de que vaian 

adquirindo coñecemento da outra lingua oficial de Galicia, o galego. 

Sinalar tamén que o alumnado de E.I. está incluido no Plan experimental de 

anticipación da primeira lingua estranxeira solicitado polo centro como 

indica a O. 30 de abril de 2007. En canto á materia de relixión católica dicir 

que acuden a ela 5 dos alumnos/as da miña aula para os que se terá en 

conta a O. 23 de febreiro de 1995 que establece o currículo de relixión 

católica para E.I. e E.P. O resto dos nenos/as teñen actividades alternativas 

ao estudo da relixión, reguladas pola O. 4 de outubro de 1995. 
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

A palabra competencia significa -aplicada ao contexto que nos ocupa- 

aptitude, idoneidade.  

 

Ser competente quere dicir que se está capacitado para afrontar de forma 

autónoma e responsable un cometido. 

 

As competencias básicas obxecto de avaliación aparecen establecidas no 

decreto 130/2007, do 28 de xuño. 

 

As competencias básicas defínense como unha combinación de 

coñecementos, capacidades e actitudes adecuados ao contexto. Son aquelas 

que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento 

persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego.  

 

O contido de cada competencia e a súa concreción seguindo o noso método 

de traballo sería: 

 

a) Comunicación lingüística. 

 

Desde o traballo coa linguaxe verbal, apoiado noutras linguaxes, trataranse  

as habilidades lingüísticas, con especial atención á comprensión e 

expresión oral e á comprensión escrita. Con iso pretendemos favorecer o 

desenvolvemento lóxico e as capacidades de relación cos outros. 

 

A denominación e a descrición de obxectos, de elementos da natureza, de 

enclaves e situacións, de referentes artísticos e culturais; a narración de 

vivencias persoais, familiares e sociais; a expresión verbal, plástica, 

musical e corporal destes coñecementos e os sentimentos que despregan 

resultan vitais para cooperar na potenciación da linguaxe. 

 

b) Competencia matemática 

 

Verase favorecida a partir da manipulación de obxectos, da identificación 

dos seus atributos e cualidades, do establecemento de relacións de 

clasificación e orde, do emprego de cuantificadores básicos (cantidade, 

tamaño, espazo, tempo). A representación do espazo e o recoñecemento e o 

emprego de contidos vinculados á xeometría (linguaxe plástica) e ao ritmo 

(música) tamén dispoñen un traballo de recoñecido interese para promover 

a evolución dos alumnos nesta competencia. 
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c) Tratamento da información e competencia dixital. 

 

O ordenador e o resto dos medios audiovisuais son ferramentas atractivas 

para a nena e o neno que espertan o seu interese por xogar e aprender, son 

recursos para acceder á información, así como unha vía para expresar o que 

se sabe e sente en diferentes linguaxes e soportes. 

 

A autonomía persoal manifestarase no uso de mecanismos de acceso, como 

acender e apagar o ordenador, usar o rato, entender as iconas ou imprimir; 

buscar información abrindo e pechando fiestras, seguir ligazóns e manexar 

programas sinxelos de debuxo para expresarse. 

 

d) Aprender a aprender. 

 

Esta competencia vese impulsada grazas ás experiencias de manipulación 

de obxectos, de experimentación con técnicas e materiais, de verbalización 

e representación. O desenvolvemento da capacidade de observación 

presenta a conveniencia de establecer pautas de análise, co obxecto de que 

o exercicio de observar, analizar e expresar proporcione información 

relevante e suficiente. 

 

e) Coñecemento e interacción co mundo físico. 

 

Esta competencia verase potenciada a través das aprendizaxes centradas na 

forma de relacionarse os alumnos co mundo que os rodea. En situacións de 

xogo e a través da observación e a manipulación de obxectos, da 

interacción coas persoas, da exploración do espazo e do tempo; con accións 

que fagan posible o coñecemento e a valoración dos compoñentes básicos 

do medio natural e algunhas das súas transformacións. Todo iso será medio 

para conseguir o aprecio e a valoración do que rodea ao neno, 

desenvolvendo actitudes de coidado, respecto e responsabilidade na súa 

conservación. 

 

f) Autonomía e iniciativa persoal. 

 

As situacións de observación e expresión artística, de experimentación e de 

verbalización, favorecen o coñecemento dun mesmo, dos propios intereses, 

emocións e sentimentos; permiten a exploración e indagación dos 

mecanismos apropiados para buscar solucións, adquirir coñecementos e 

elaborar plans. O proceso que leva ao neno desde a exploración inicial ata o 

produto final require unha planificación previa e demanda un esforzo por 



Programación 6º Ed. Infantil 

Curso 2020-2021 

 

 

acadar resultados orixinais, non estereotipados. 

 

g) Competencia social e cidadá. 

 

O noso método de traballo aborda as relacións próximas: a familia, os 

amigos, os compañeiros, o coñecemento das emocións e os sentimentos en 

relación cos demais, a asertividade, as actitudes de diálogo, de resolución 

de conflitos e a reflexión sobre eles. O traballo despregado en habilidades e 

destrezas nesta competencia permitirá aos nenos relacionarse cos demais de 

forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, interiorizando 

progresivamente as pautas de comportamento social e axustando a súa 

conduta a elas.  

 

h) Competencia cultural e artística. 

 

Esixe o achegamento e estudo das manifestacións culturais: festas, 

costumes, vivenda, vestido, gastronomía, pautas de vida e a valoración da 

súa diversidade 

O cultivo das emocións e os valores estéticos constitúe un dos sinais de 

identidade do noso traballo. 
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4. OBXECTIVOS: 

 

Tal como levamos a cabo os proxectos didácticos, as situacións de traballo 

vanse resolvendo por parellas e en pequenos ou medianos grupos de 

traballo. Isto contribúe a crear un espíritu participativo e cooperativo. 

 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 

· Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, identificando 

gradualmente as propias características, posibilidades e limitacións. 

· Identificar os propios sentimentos,  emocións, necesidades e 

preferencias, ser capaces de expresalos e comunicalos. 

· Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa 

seguridade, a hixiene e a alimentación. 

· Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas 

individuais: idade, sexo, etnia,... 

 

Coñecemento do contorno 

 

· Observar e explorar de forma activa o seu contorno e os cambios que 

se producen nel. 

· Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e 

explicacións, para anticipar probables efectos que poderían 

producirse como consecuencia de situacións da vida diaria e dalgúns 

experimentos realizados. 

· Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis 

equilibrada e satisfactoria. 

· Iniciarse nas habilidade matemáticas e empregar o coñecemento 

matemático para interpretar a vida en clave de lóxica: establecendo 

relacións, explorando, comparando, medindo, pesando,... 

 

Linguaxes: comunicación e representación 

 

· Utilizar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, 

de expresión de ideas e sentimentos, de representación, de 

aprendizaxe e de gozo. 

· Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais, valorando a 

linguaxe como ferramenta de relación dos demais. 

· Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas 

linguaxes, comunicándose creativamente e adquirindo sensibilidade 

estética. 
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· Achegarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC como 

ferramenta de busca de información, creación, expresión e 

comunicación. 

· Iniciar o proceso de lectoescritura. 
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5. CONTIDOS: SECUENCIACIÓN: 

 

Os contidos veñen definidos polos diferentes proxectos didácticos que se 

van xerando e realizando ao longo do curso escolar e abranguen os 

diferentes aspectos do currículo: o contorno familiar e social, educación 

para o consumo, o mundo animal, a horta e a alimentación, seguridade 

viaria, a auga e a saúde, traballo e descanso, o lecer e as relacións sociais, 

etc. 

Algunhas das características definitorias dos nosos proxectos didácticos 

son as seguintes: 

*Transversalidade. 

*Progresión na consecución de obxectivos. 

*Coherencia no seu tratamento. 

*Globalidade e tratamento holístico do seu contido. 

*Planificación compartida, canto á toma de decisións sobre os aspectos a 

tratar, distribución de tarefas e responsabilidades, a busca de información e 

recollida de datos, exposición dos resultados e as conclusións finais. 

*Avaliación  

 

En canto á secuenciación de cada un dos proxectos e a sucesión deles,  que 

non é doado de determinar “a priori” -nin convén facelo- nin a duración e 

extensión que vai ter un proxecto, dado que presupoñería unha limitación 

ás posibilidades de desenvolver o tema ata onde sexa posible e mentres 

dure a motivación. 

 

O que determina a elección, a duración e o remate é a propia dinámica da 

aula. Incluso, a maioría das veces, os proxectos non se consideran 

concluidos, senón que quedan abertos -ben para ser retomados no futuro ou 

ben para derivar noutros que teñan conexión cos mesmos e formen parte do 

currículo e dos intereses do grupo-. 

 

O traballo por proxectos ten incorporado como un dos seus principais 

recursos as tecnoloxías da información e a comunicación dentro da propia 

aula. O PC -e outros aparatos- son concebidos e utilizados como 

ferramentas de traballo e @s alumn@s aprenden a utilizalo con 

naturalidade desde o comezo da escolaridade; teclear e utilizar o 

procesador de texto convértese nunha necesidade diaria, polo que se vai 

adquirindo dominio e aprendendo entre iguais. 

 

 

 

mailto:alumn@s
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 6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (en relación coas competencias 

básicas): 

 

Inicial porque explora o que se sabe sobre o tema; continua, porque en 

todo momento  se está visualizando o traballo que cada neno/nena e o 

grupo como tal, ou incluso o profesor, desenvolve; formativa, porque se 

está producindo no propio contexto da aprendizaxe en relación con todos 

os elementos que a integran, dando lugar a un continuo feed-back.  

 

 

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 

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

 Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, 

manifestando confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas 

limitacións. 

 Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando 

positivamente a diversidade. 

 Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións 

e comprender os das demais persoas. 

 Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal 

e benestar. 

 

COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

 Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar 

sobre eles. Recoñecer os seus atributos e calidades.  

 Dar mostras de interese polo medio natural e os seus cambios. 

 Propoñer e resolver problemas sinxelos relacionados con situacións 

cotiás, empregando e comparando magnitudes de peso, lonxitude e 

capacidade. 

 Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do 

contorno do alumnado e algunhas características da súa 

organización. 
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LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

 Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha 

comunicación positiva con iguais e con persoas adultas. 

 Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de 

escoita atenta e respectuosa. 

 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 TIC como vehículo de expresión e comunicación. 
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7. ACTIVIDADES: 

 

Tendo en conta que toda a actividade que realizan 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, busca  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 e este curso sobre todo cumplindo todas 

as medias sanitarias. 

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: 

 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 palabras coa mesma letra inicial 

ou final. 

 Conversación sobre un tema concreto, vivencias persoais, 
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tema da quincena, observando láminas motivadoras ou con 

outros materiais. 

 Resolución de problemas. 

 Respectar a vez 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 colectivas de psicomotricidade: desprazamentos, 

equilibrios, control de movementos, relaxación, xogos con 

distintos materiais (aros, pelotas, cordas, colchonetas), 

respectando as regras do xogo... etc. 

 Actividades de organización espaciais con respecto a si 

mesmos ou a un obxecto. 

 

 ACTIVIDADES EN PEQUENO GRUPO: 

 Actividades nos recantos de aprendizaxe, distribuídos en: 

 Xogo simbólico: casiña, bonecos, supermercado... 

 De construcións: puzzles, ensartar, bloques lóxicos, 

pezas de construción... 

 Biblioteca / Ordenador: lectura de contos, folletos, 

láminas, fotografías, secuencia de contos, movementos 

co rato... 

 Expresión: modelado en plastilina, coloreado con 

pinturas, escritura no ordenador, escritura de letras, 
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números, picado, copiado de nomes... 

 Sensorial: material de texturas formas, tamaños, cores 

diferentes: pelotas, botes,… con diversos sons: paus de 

chuvia, pedras, maracas, etc. 

 

     ACTIVIDADES EN PARELLAS: 

   Empregarase este tipo de actividades e metodoloxía sobre todo para 

o traballo de lectura e escritura, sendo actividades do tipo seguinte: 

- Observación e discriminación dos seus nomes. 

- Observación e discriminación nos nomes dos compañeiros/as. 

- Escritura, de distintas formas, dos nomes dos compañeiros/as 

ou de palabras moi significativas, protagonistas dos contos... 

- Observación da escritura do título de contos coñecidos. 

- Ordenación das palabras do título de contos coñecidos. 

- Observación de periódicos e escritura con posterioridade de 

pés as fotografías. 

- Observación de folletos e rótulos publicitarios e asociación de 

debuxos cos seus nomes. 

- Escritura de palabras significativas, listas... 

         

 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.  
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8. TEMPORALIZACIÓN DOS PROXECTOS: 

 

Este curso traballaremos os seguintes proxectos elexidos polos propios 

nenos/as e que serán eles mesmos os que investiguen e expoñan na aula.  

Asimesmo levaremos a cabo outros que vaian xurdindo. 

 

 

 

 

PROXECTOS INDIVIDUAIS   

1ºTR. 

OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO 

 

-CORPO HUMANO: 

saúde e hixiene  

- OS OLLOS E A SÚA 

COR. 

  
 

 
- MONSTROS 

- AS FADAS 

 

 

 

- MEIGAS NO BOSQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXECTOS INDIVIDUAIS   

2ºTR. 

XANEIRO FEBREIRO MARZO 

 

- O CEO 

 

- OS PLANETAS 

- COMO RECICLAR 

O LIXO 

 

- OS COCHES 

- A PRAIA 

 

 

 



Programación 6º Ed. Infantil 

Curso 2020-2021 

 

 

PROXECTOS INDIVIDUAIS   

3ºTR. 

ABRIL MAIO XUÑO 

 
- DINOSAURIOS 

- BOLBORETAS 

 

- ANIMAIS 

- COIDAR A TERRA 

 

- O MAR 

 

 

9. HORARIO: 
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10. METODOLOXÍA: 

 

A metodoloxía baséase nunha concepción pedagóxica que vai dirixida a 

lograr a autonomía d@ alumn@, á educación no respecto e na 

tolerancia. 

Pretendemos que a aprendizaxe reúna unha serie de requisitos ou 

características coherentes con esta concepción, entre os que destacamos 

os seguintes: 

 Aprendizaxe activa: o alumnado é o verdadeiro protagonista da súa 

aprendizaxe, compartindo decisións e responsabilidades. Tod@s, 

incluídas as profesoras, aprendemos, e o profesor/a dinamiza e 

controla o proceso. 

 Significativa: cargada de sentido para o grupo e para os individuos 

que o forman. 

 Sistemática: con continuidade e coherencia. 

 Progresiva: coa atención posta no grado de dificuldade e coas 

adaptacións curriculares que foren pertinentes. 

 Personalizada: dando resposta  ás necesidades persoais. 

 Socializadora: na busca do respecto mútuo, da convivencia e da 

solidariedade. 

 Teórico_práctica: procurando unha actividade dirixida a 

desenvolver todas as capacidades. 

 Globalizadora: dando unha visión holística e unitaria da realidade. 

 Construtiva: amplificadora da experiencia persoal e enriquecedora. 

 Flexible: porque admite ser modificada en función da propia 

realidade e das variacións que esta vai amosando. 

 Metacognitiva: descubrindo a forma en que aprendemos (aprender a 

aprender), para aumentar a motivación e buscar novos valores. 
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11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Dende fai tempo vimos utilizando material de documentación e consulta 

acorde coa programación por proxectos.  

Ademais, para o desenvolvemento dos proxectos empregamos materiais e 

recursos de todo tipo segundo a necesidade: 

 

- Reais (revistas, folletos, mapas, libros de cociña, instrumentos e aparellos 

diversos...) que xa existen na aula ou aportados polos nenos, as súas 

familias, as mestras ou outros membros ou asociacións da comunidade. 

- Simulados   

- Manipulativos 

- Visuais 

- Ordenadores, Dvds, tablet, beebot, pizarra dixital, software educativo... 
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12. AVALIACIÓN (procedementos e instrumentos): 

 

Os criterios de avaliación das áreas serán referente fundamental para 

valorar tanto o grado de adquisición das competencias básicas como da 

consecución dos obxectivos. 

 

A avaliación cumpre basicamente unha función orientadora e de control 

sobre a marcha do proceso educativo. É necesario aplicala en diversos 

ámbitos: 

 

A) Avaliación do proceso de aprendizaxe. Temos en conta aquí: 

 

 Avaliación inicial para coñecer de onde partimos, para coñecer os 

alumnos e alumnas que temos.  

 Avaliación do proceso propiamente dita (continua), que nos vai 

informando de todos os aspectos que afectan aos resultados, para 

dar lugar a posíbeis reformulacións. Ha de recoller información que 

conteña todo tipo de contidos que afecten non só ao alumnado, 

senón tamén ao medio e ao profesorado. Ten que detectar o erro e 

intervir adecuadamente. 

 

B) Avaliación final ou sumativa: vencellada á promoción do alumnado, 

pero que afecta a máis aspectos do proceso. 

 

C) Avaliación da práctica docente: onde prima a reflexión sobre nós 

mesmos, de cara a corrixir e mellorar. 

 

Na práctica, esta forma de avaliar, quedará reflectida en: 

 

 Ficha de avaliación inicial, que recollerá datos personais e 

sociofamiliares, datos clínicos de interese e datos escolares 

producto da propia profesora. 

 Criterios avaliativos de nivel ou ciclo. 

 Determinación do tipo de información que se quere dar ás familias, 

atendendo tamén ao establecido pola administración. 
  

Poderíamos considerar como avaliativa tamén a memoria fin de curso.  

En canto aos procedementos, utilizamos principalmente a observación 

directa na aula do traballo do alumno, o seu grado de participación e 

implicación nas diversas tarefas, da atención e concentración, respecto ás 

normas e ás persoas... 

Tamén utilizamos a información aportada polas familias nas entrevistas 
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persoais e as das xuntanzas entre todos os mestres que traballan co grupo 

así coma doutros profesionais que puideran intervir. 

Todos os datos de interese rexístranse para dar información ás familias 

trimestralmente ou sempre que fora preciso. 

Polo que se refire á avaliación do proceso e da nosa práctica docente tamén 

está baseada principalmente na observación diaria do que sucede na aula e 

o rexistro das medidas posibles a tomar a continuación ou no futuro.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Ainda que nós atendemos prioritariamente á consecución dos mínimos e 

aos criterios de avaliación, a cualificación dos nenos tamén atenderá -tendo 

en conta cada caso concreto por separado-  a outros criterios que poidan 

influir decisivamente no alumno como a súa madurez, circunstancias 

personais significativas, posibilidade de realizar con éxito estudos futuros, 

etc., á hora de decidir sobre a súa cualificación. 

 

MÍNIMOS ESIXIBEIS (para unha avaliación positiva): 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMIA 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 

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

 Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, 

manifestando confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas 

limitacións. 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

 Recoñecer algúns elementos do contorno inmediato e recoñecer 

tamén os seus atributos e calidades.  

 Resolver problemas sinxelos relacionados con situacións cotiás, 

comparando magnitudes de peso, lonxitude, etc. 

 

ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

 Empregar a lingua oral dun modo conveniente. 

 Comprender mensaxes orais cunha actitude atenta e respectuosa. 

 Utilizar, mínimamente, a linguaxe audiovisual e as TIC, como 

vehículo de expresión e comunicación. 
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13. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (medidas a tomar): 

 

Para a atención á diversidade temos un cadro de actuación que contempla 

medidas tales como: 

 

 Avaliación inicial das necesidades dos alumnos. 

 Adecuación da programación de aula para atender á diversidade. 

 Secuenciación e flexibilización de obxectivos e contidos en función 

dos alumnos concretos. 

 Adaptacións metodolóxicas que van dende apoios individualizados, 

agrupamentos flexibles, realización de diversas tarefas de reforzo ou 

ampliación ata a adaptación de materiais didácticos. 

 Relación continua coas familias para tratar os progresos académicos, 

persoais ou sociais, para tratar as incidencias, para coordinar o traballo na 

escola e na casa... 

 Acción titorial para traballar a resolución de conflitos, tratar temas 

puntuais que xurdan das inquietudes ou necesidades que se detectan. 

 Coordinación co Equipo de Orientación e demais especialistas. 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

 

No centro existe un Equipo de Actividades Complementarias e 

Extraescolares, que  é o encargado de concretar as diferentes accións que se  

leven a cabo no relativo as actividades complementarias e sempre que as 

titoras e o ciclo considere oportuno participar. 

 Organizar e promover actividades para celebrar as conmemoracións 

sinaladas na Orde do Calendario  como o 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, Día da Paz, 

Entroido, Carreiras deportivas....) 

 Axudar ao noso alumnado a valorar a diversidade cultural e a 

desenvolver actitudes positivas cara ao diferente. 

 Sensibilizar aos nenos e as nenas coas distintas manifestacións da 

cultura: arte, música, lectura, teatro... 

As actividades exteriores previstas para este curso están 

suspendidas por mor da situación sanitaria. 
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15. PROXECTO LECTOR (accións previstas): 

Conforme ao prescrito no DOG 9 de xullo de 2007, o proxecto lector de 

centro será a referencia para a elaboración de programas ou plans anuais de 

lectura. 

Para a consecución dos obxectivos, o centro deberá tomar decisións 

consensuadas que permitan: 

-A existencia dunha biblioteca escolar como centro de recursos da 

información, da lectura e da aprendizaxe, dinamizadora da actividade 

educativa e da vida cultural do centro. 

-A integración das fontes informativas, en calquera soporte (impreso ou 

electrónico) no tratamento dos contidos curriculares. 

-A formación de lectores e de lectoras competentes e a creación e 

consolidadción do hábito de lectura. 

-O desenvolvemento de actitudes favorábeis á lectura mediante a creación 

de ambientes lectores, entre outras estratexias. 

- A principal fonte de información e investigación para o alumnado -e 

tamén para o profesorado-, constituea a biblioteca de aula, especialmente 

os libros de consulta sobre a natureza, a cultura, idiomas, comic, arte, etc. 

A prensa e demais medios escritos son tamén material de uso cotidiano, que 

nos acercan a información diversa da que forma parte da vida diaria das 

persoas: prezos (catálogos, etiquetas...), anuncios gráficos e de televisión, 

envoltorios dos productos que a diario consumimos, revistas de viaxes... e 

outros. 

Documentais en DVD resultan igualmente motivadores, permiten expoñer 

iniciativas e conducen con frecuencia a explorar e comezar novos 

proxectos.  

Con todo isto, o que pretendemos é traballar na consecución dos seguintes 

obxectivos: 

-Desenvolver a competencia lectora. 

-Favorecer a competencia literaria. 

-Educar no uso crítico da información. 

-Fomentar o hábito da lectura. 
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-Apoiar a adquisición das competencias básicas. 

Na práctica, a actividade lectora  reflíctese nos seguintes aspectos:  

a) A acción lectora na BIBLIOTECA 

O material de biblioteca, procúrase que sexa rico e variado. Ademais dos 

considerados libros “infantís”, haberá outros que esperten a curiosidade e 

inviten a seren explorados, lidos doutra maneira; que leven a facer 

preguntas, a abrir por calquera páxina, a observar imaxes… 

A biblioteca está pensada para o pracer da lectura, e admite moitas 

maneiras de vivila: 

LER POR LER: Todos os días hai un momento de lectura usando a 

biblioteca de aula, que é un espacio adicado específicamente a esta 

finalidade. A lectura é persoal e discreta, mais tamén pode dar lugar a 

comentario de interese entre @s lector@s. 

LER PARA @S DEMAIS: A medida que se vai conquerindo 

independencia lectora, invítase ao alumnado a que, individualmente, 

vaian lendo os seus contos preferidos. Un/unha le e  @s demais 

escoitan.   

Este protagonismo lector resulta de gran motivación, tanto para quen le 

como para quen escoita. Isto débese a que a elección do libro adoita ser 

acertada, mais tamén a que o alumno ou alumna que le, faino con 

entrega e entusiasmo. 

LER PARA NÓS: Neste caso son as profesoras quen len e @s escolares 

escoitan.  

LER NA CASA: Préstamo de libros as fins de semana mediante mochila 

viaxeira facilitada polo Equipo de Biblioteca por turnos, para ler con e 

en familia.  

LER OS LIBROS DA CASA: Traer libros da casa, libros literarios e 

libros de documentación, gústalles e fainos sentir ben. Ás veces levamos 

sorpresas coas aportacións que fan, superan as nosas expectativas. A 
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familia tamén se fai máis partícipe e colaboradora, aportando de cando 

en vez información complementaria e ofrecendo outro material.   

INTERCAMBIAR LIBROS: Prestarse libros dunha a outra entre as 

aulas, cando nos poden aportar algo sobre os proxectos que estamos a 

levar a cabo. Así se unha aula estuda a "tartaruga", outra a "vaca" e 

outra a "araña", disporemos non só da nosa bibliografía senón tamén da 

que teñen as outras aulas. Esta petición confírelle unha importancia e 

unha seriedade engadidas, aos ollos infantís. E, ademais, temas. 

LER PARA INVESTIGAR: Cada vez que se opta por un proxecto 

didáctico, localízase todo o material de biblioteca que nos poda aportar 

información sobre o tema. A partir de ahí, ben por parella ou ben por 

tríos de alumnos, búscase a  información durante varios días, rotando 

polos diversos libros. Coa información de todas as parellas, faise a posta 

en común e a reflexión en grupo, rexístrase no ordenador e elabóranse 

algún tipo de dossier. 

b) A acción lectora NOUTROS MEDIOS gráficos: 

As nosas vidas están cheas de información que nos chega por todas as 

partes, e que temos que aprender a interpretar, a discriminar e a utilizar. 

A lectura ten que ser funcional, resolutiva, eficaz. Por tanto, todo tipo de 

textos que forman parte da realidade cotidiana, deben ter presenza na aula, 

e han de ser utilizados para resolver situacións reais ou figuradas. 

Neste sentido, disporemos de: folletos e catálogos publicitarios, revistas, 

programas, etiquetas e calquer outro texto circunstancial. A lectura que 

fagamos de todo ese material, pode ser das áreas de linguas, pero 

igualmente pódeo ser en matemáticas, coñecemento do medio natural, 

educación para o consumo e outras moitas. 

Capítulo a parte meréceo a prensa, se ben temos que acostumar aos nosos 

alumnos e alumnas a ler a prensa dixital, para educalos no menor consumo 

posible de papel e tamén para ser capaces de seguir o ritmo das noticias a 

tempo real. É este un obxectivo a longo prazo, pero non por iso menos 

importante.    
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c) A lectura en INTERNET:  

As persoas mais familiarizadas coas tecnoloxías sosteñen que “o que non 

está en internet, non existe”. Esta afirmación avísanos de cómo podemos 

quedar desorientados e indefensos se non somos capaces de seguila. 

Nas nosas aulas, pretendemos que desde o inicio o ordenador sexa usado 

con naturalidade, como antes o foron o lápiz e o bolígrafo, ou noutros 

tempos o pizarrín. 

Paralelamente á busca de información na biblioteca, corre  a de Internet. 

Calquera neno ou nena se sente motivado para buscar a palabra sobre o que 

quere saber. A partir de ahí, as profesoras actuamos como dinamizadoras, 

como asesoras, como soportes de seguridade para el@s. Tamén como 

control para que non se desvíen do que consideramos deben seleccionar nas 

súas buscas.   

d) A lectura de textos rutinarios: NOTAS, AVISOS, COMPROBANTES 

DA COMPRA… 

É frecuente a necesidade de: anotar cousas que temos pendientes, facer 

listas de compra, recados, lectura de comprobantes de caixa, lectura de 

programas de actos, e outros moitos. Cada un destes textos que se presenta 

nalgún momento, é unha oportunidade de alfabetizar, de practicar lectura 

comprensiva, de reflexionar, de aprender a facer.  

Recopilar material como o que acabamos de describir, é enriquecer as 

nosas fontes. E permite traballar desde os mesmos puntos de vista e 

variabeis que a vida real.  

LER/ESCRIBIR, dúas caras da mesma moeda: Lectura compartida. 

 

Trátase de que cando @s nen@s len libros ou outros textos que lle resultan 

agradables ou atractivos por algún motivo, compartan cos demais os seus 

pensamentos e sentimentos a cerca do que leron.  
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16.  PROXECTO LINGÜÍSTICO: 

 

O  alumnado é maioritariamente castelán-falante. Por iso, na aula é a lingua 

vehicular utilizada a maior parte do tempo. Isto non é óbice para que 

atendamos as individualidades de galego-parlantes, polo que 

progresivamente imos cambiando dunha a outra lingua con ámbolos 

grupos, porque o que se trata é que desde o inicio escolar, todos os nenos e 

nenas se sintan cómodos, utilicen a linguaxe con espontaneidade e vaian 

introducíndose na segunda lingua, e na estranxeira, como algo natural. O 

obxectivo é que tod@s asuman as dúas linguas como propias. Trátase de 

evitar o rexeitamento e de que ao finalizar a escolaridade dominen con 

soltura e calidade ambas, ainda que adopten como máis usual aquela que 

por factores afectivo-emocionais, familiares, ambientais, etc., sexa máis 

significativa para el/ela. 

 

 

De cara ao traballo diario cos rapaces, formulamos os seguintes obxectivos 

para este curso: 

 

 Intentar co traballo diario da aula que os nosos alumnos/as valoren 

por igual as dúas linguas oficiais e comprendan os beneficios de 

coñecelas e utilizalas (e o mesmo coa lingua estranxeira) como 

medio de expresarse e compartir vivencias, ideas...cos outros. 

 Procurar do xeito menos forzado posible que os rapaces/as se 

desinhiban no uso da súa segunda lingua e máis da lingua 

estranxeira. 

 Traballar ao longo de todo o curso para que os nenos/as sexan 

capaces de diferenciar as dúas linguas evitando interferencias 

lingüísticas. 

 Intentar que ao rematar o primeiro ciclo os nosos alumnos/as sexan 

capaces de expresarse do xeito máis natural posible nas dúas linguas 

e de escribir pequenos textos na súa segunda lingua. 

 

Para acadar estes obxectivos formularemos a conveniencia de realizar 

actividades do tipo das seguintes: 

 

 Levar a cabo ao longo do ano un proxecto de recollida de vocablos e 

expresións que empregamos a cotío na fala e que son incorrectas, 

mal empregadas ou interferencias da outra lingua, co fin de elaborar 

con elas un ficheiro que nos sirva para corrixir estes malos hábitos 

lingüísticos. 

 Realizar a conversa posterior ao tempo diario da lectura na mesma 
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lingua empregada no conto lido ese día. 

 Utilizar algunhas das rutinas diarias, coma poñer a data e o tempo 

que vai cada día, para darlle naturalidade ao emprego das dúas 

linguas oficiais e da estranxeira. 

 Utilizar os proxectos de traballo da aula para fomentar o uso das tres 

linguas a través da búsqueda de información, da realización de 

distintas actividades ou da conversa e posta en común de ideas. 
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17. INTEGRACIÓN DAS TICs (accións previstas): 

 

Conforme á Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (Artigos 

17.i), 19.2) e 23.e) e o Decreto 130/2007 de 28 de xuño, que establece o 

curriculo de EP na CCAA (Artigos 6.5, Anexo V). 

A súa finalidade é acadar unha competencia dixital, a súa incorporación 

como un recurso máis e a adquisición de coñecementos e habilidades para 

o seu uso nos contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer.  

 

O traballo por proxectos ten incorporado como un dos seus principais 

recursos as tecnoloxías da información e a comunicación dentro da propia 

aula. O ordenador, tablet, beebot,  son concebidos e utilizados como 

ferramentas de traballo e @s alumn@s aprenden a utilizalos con 

naturalidade desde o comezo da escolaridade; teclear e utilizar distintos 

programas convértese nunha necesidade diaria, polo que se vai adquirindo 

dominio e aprendendo entre iguais. 

 

Os OBXECTIVOS XERAIS referentes ao alumnado son: 

-Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o 

seu afán de coñecemento. 

-Espertar o interese por coñecer cousas diversas e lograr que utilice as 

pautas adecuadas para chegar á información presica. 

-Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de 

cooperación e de expresión das propias ideas. 

-Potenciar a comunicación cos seus semellantes. 

-Utilizar programas e contornos que faciliten a súa aprendizaxe das 

diferentes áreas do Currículo, así como favorecer a adquisición de 

habilidades e destrezas. 

 

Os OBXECTIVOS referentes ao profesorado son: 

 

 Mellorar a súa práctica docente a través do emprego destes novos 

soportes como fonte motivadora de achegamento da información ao 

alumnado. 

 Poñelo en contacto con outros profesionais, proxectos e recursos 

didácticos. 

 Favorecer a súa formación continuada. 

 

 

 

mailto:alumn@s
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18. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Sesión semanal de Educación en Valores, que se desenvolve segundo 

os seguintes aspectos xerais a desenvolver en todas as titorías: 

 

ESPAZO: Aula da titoría 

 

TEMPORALIZACIÓN: 1 Sesión semanal por titoría 

 

OBXECTIVOS: 1. Facilitar o coñecemento e apreciación de 

diferentes aspectos da vida social e cultural. 2. Promover un clima de 

cooperación, solidaridade e tolerancia. 

 

CONTIDOS: Estimulación emocional, Aspectos de convivencia 

(cooperación, reglas, violencia, tolerancia, respeto á Natureza…) e 

Educación Vial. 

 

METODOLOXÍA:  

 Asambleas de debate (a partir dun conto, xogo, 

sucesos de clase, casa, prensa…) 

 Traballo en equipo 

 Contos e outros libros 

 Búsqueda de información 

 Confección de murais/cadernos/xogos 

 Observación e Análise das mensaxes escritas na 

roupa que vestimos (especialmente camisetas e 

sudadeiras) 

 

ACTIVIDADES TIPO:  

o Vídeos e Lectura de contos (exemplo: Cuerdas, O león 

tolerante e o rato xoguetón, El cazo de lorenzo, David 

se mete en líos, Soy tu amiga…) 

o Día mundial de… 

o juego de las sillas 

o marionetas 

o bingos 

o cartas 



Programación 6º Ed. Infantil 

Curso 2020-2021 

 

 

o dominós 

o 3 en raia 

o conecta 4 

o tablillas de madeira 

o linguaxe Braile (iniciación) 

o debuxos a partir dunha pegatina  

o imaxes de tráfico (exemplo: os bolechas) 
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19. PLAN PARA A POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS 

RELACIÓNS COA COMUNIDADE E A FAMILIA: 

 
(Inclúe os procedemento para informar sobre os procesos de aprendizaxe e todos os 

diferentes aspectos en relación cos mínimos esixibeis).  

 

Na primera toma de contacto coas familias, que é a reunión inicial, é 

importante estar centrad@s e moi receptiv@s, porque nela comeza unha 

relación na que tanto mellor entendemento se logre máis beneficio vai 

aportar ao desenvolvemento do labor educativo e dos aspectos afectivo-

emocionais.  

 

Nesta primera reunión informaremos sobre os aspectos xerais fundamentais 

-tanto no referente ao centro como á aprendizaxe-.   

 

Polo que se refire ao alumnado novo, expoñeremos a importancia do 

periodo de adaptación, xa que unha boa colaboración co centro é o que vai 

permitir que a entrada na escola non sexa traumática. Falaremos de forma 

xeral sobre o que está normativizado, pero tendo en conta os casos 

particulares, na procura dunha integración agradable e sosegada, que 

propicie tranquilidade e fluidez á vida escolar.  

 

Fixaremos as titorías e as reunións que se van ter no resto do curso -polo 

menos unha por trimestre-  dando pé a que se expoñan as observacións 

d@s asistentes, para integralas no noso esquema de traballo e lograr a 

máxima colaboración. 

 

Incidiremos na necesidade de que as familias coñezan en cada momento 

todo o concerniente á aprendizaxe do seu fillo/á súa filla -propiciando que 

o rendemento de cada neno/nena acade os mínimos esixibles-, e 

transmitiremos a seguridade de que calquera incidencia considerada de 

importancia lle será comunicada.  

 

Nas sucesivas reunións do curso iremos informando das novas que se vaian 

producindo canto á programación e planificación de proxectos, tarefas, etc. 

E, na medida en que as familias podan aportar iniciativas ou axuda, 

solicitando a súa participación e colaboración. 

 

Ao longo do curso realízanse reunións periódicas cos pais e nais, co 

obxecto de mellorar ata onde sexa posíbel as relacións coa comunidade 

escolar, sabendo que influirá positivamente no desenvolvemento integral 

dos nenos e nenas. 
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20. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA 

PROGRAMACIÓN: 

 

 

Ao remate do curso realizarase unha avaliación da programación atendendo 

a: 

 - Grao de consecución dos obxectivos.  

- Adecuación das actividades ao alumnado ás que van dirixidas. 

-  Modificacións necesarias na metodoloxía de traballo co alumnado. 

- Necesidade de novas estructuras e procesos de ensino e aprendizaxe.  

- Adecuación e suficiencia dos recursos 

- Adecuación da atención á diversidade 

- Temporalidade axeitada.  

- Tipoloxía de avaliación e resultados obtidos desta modalidade de 

avaliación. 

 - Implicación de todos os participantes 

- Grao de satisfacción dos implicados. 

 

Nas reunións de ciclo faremos unha revisión de cada un destes puntos para 

tomar nota dos aspectos a mellorar ou cambiar da programación de ciclo, 

que recolleremos por escrito e engadiremos á memoria final.  

 

Nas reunións de ciclo revisaranse os procesos que conforman cada 

programación co fin de axustalos coa maior obxectividade ás realidades 

concretas dos diferentes grupos.  

 

A avaliación da práctica docente debe enfocarse alomenos con relación a 

momentos dol exercicio:  

1. Programación. 

2. Desenvolvemento. 

3. Avaliación. 

 

Convén avaliar cada unha das variables que poidan influír no proceso de 

ensinanza e aprendizaxe, para o cal se valorará: 

 

 Avaliación dos contidos: 

 

¿Foron axustados á idade do neno/a?  

¿Conseguíronse plenamente? 

 ¿A súa secuencia é a adecuada?… 
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 Avaliación das actividades de ensinanza-aprendizaxe: 

 

¿Responderon aos contidos propostos? 

 ¿Chegaron a tódolos nenos/as?  

¿Foron axeitados aos seus intereses, motivacións?  

¿Serviron para crear novos esquemas de construcción de aprendizaxes? 

 ¿O tempo de execución foi axeitado?  

¿Contactaron cos seus coñecementos previos? 

 ¿Desenvolvéronse nun clima afectivo positivo?  

¿Téñense en conta as diferenzas individuais? 

 

 Avaliación da actividade d@mestres:  

 

¿Motivouse adecuadamente aos nenos/as?  

¿Informouse daqueles aspectos necesarios para o desenvolvemento das 

actividades de ensinanza-aprendizaxe?  

¿Prevéronse as dificultades coas que se ía encontrar e consecuentemente 

fíxose unha orientación e guía previa das actividades? 

 

 Avaliación dos recursos: 

 

-Humanos:Mestras: 

 ¿Como se implicaron nas actividades? 

 ¿Como orientaron e desenvolveron as actividades?  

¿Organizaron correctamente os recursos? 

 

-Materiais: 

¿Que tipo de material se utilizou?  

¿O que xa tiñamos?  

¿Tívose que elaborar novo material? 

 ¿O material previsto era o adecuado? 

 ¿Permite a súa utilización autónoma?  

¿Facilita a socialización? 

 

-Espazo: 

¿A planificación do espacio é adecuada? 

 ¿O ambiente resultou motivador, funcional e cálido?  

¿As posibilidades de actuación dos nenos sobre o espazo eran boas? 

 

-Temporalización: 

¿A duración da proposta de traballo foi a correcta? 

 ¿Deuse o tempo suficiente para a realización de cada unha das 

actividades? ¿O tempo para o espontáneo foi o suficiente?  

mailto:d@mestres
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¿Permitiuse tempo para o individual? 

¿E para o afectivo? 

¿A mestra tivo o tempo suficiente para observar, para atender 

individualmente aos nenos nas súas necesidades, para contrastar con 

outras mestras...? 

 

Modificacións que xorden no desenvolvemento da proposta de traballo 

e aspectos a ter en conta en posteriores propostas: 

 

-Estratexias de ensinanza-aprendizaxe 

-Recursos 

-Tempo 

-Organización 

 

En definitiva, a presencia da programación xustifícase porque está baseada 

en catro características: adecuación (a un contexto); concreción; 

flexibilidade (aberta a revisión) e viabilidade (axustada ó espazo, tempo e 

ós recursos dispoñibles).  

Estas características permiten corrixir a programación e modificala en 

calquera momento atendendo ás necesidades das alumnas e dos alumnos.  
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ANEXO. ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID. 

Como xa indicamos no apartado correspondente, o sistema metodolóxigo 

que empregamos no CEIP Portofaro é por proxectos, adaptado as 

circunstancias do noso contexto. Este ano, debido a situación provocada 

pola irrupción do COVID-19, e ter que facer grupos estables de 

conviviencia en aulas burbulla, non podemos facer as rotacións entre as 

aulas que faciamos cos grupos de 4 e 5 anos de traballo cooperativo. 

Combinamos nas aulas xogo e traballo, respetando as medida de hixiene 

persoais, do material e a distancia mínima de 1m, a parte da ventilación 

continua da aula, A hixiene de mans, será polo menos, de 5 veces ao día: ao 

entrar, na merenda, ao entrar do recreo e na saída e no xogo, combinando 

lavado de mans con auga e xabón con xelhidroalcohólico.O uso do material 

será individual, para o que teñen un recipiente plástico propios cos útiles 

necesarios que será hixienizado polo profesorado una vez utilizado. 

No caso dos xogos, tamén serán de uso individualizado e debidamente 

desinfectado despois do seu uso. 

As entradas e saídas do centro serán escalonadas, diferenciando os grupos. 

O recreo establécese por zonas e tramos horarios.  

No referente as canles de comunicación coas familias, empregaremos o  

ClassDojo,  a Aula Virtual de Educación Infantil, o correocorporativo da 

Xunta, o Webex o Abalar móbil. No caso de non chegaren a alguna familia 
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se primará o contaco telefónico.As titorías serán preferentemente de xeito 

telemático, vía Webex  e no seu caso vía telefónica. Se rexistrarán as 

ausencias no XADE. 

Este curso non se farán saídas nin excursións ao non poder garantir as 

medidas de seguridade necesarias. 

Sí que mantemos o uso da Bibloteca de centro e o o uso do ximnasio para 

psicomotricidade, coas medidas de seguridade axeitadas de hixiene e 

distanciamento. Utilizaremos tamén espacios exteriores do centro como o 

bosque e os exteriores ao centro con autorización das familias, como o 

paseo. 

 

En función da evolución da pandemia, realizaranse actividades dos 

Programas Voz Natura e o invernadoiro, sempre respetando os grupos 

estables de conviviencia. 

 

Co alumnado NEE se adaptarán as medidas COVID para que teñan a 

información necesaria,de adaptación,de entradas e saídas, de organización e 

de traballo axeitados, sempre baixo a supervisión do D.O. do centro. 

 

ADAPTACIÓNS NECESARIAS NO CASO DE DOCENCIA NON 

PRESENCIAL: 

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.  

- 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 educación deste alumno/a en concreto pasará a ser 

telemática e a forma de proceder será a seguinte: 
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- Material elaborado polas titoras para traballar desde a casa. 

 Realización das actividades que se colgarán na aula 

virtual da escola e Classdojo. Estas actividades estarán 

relacionadas cos contidos que se estén traballando nese 

momento na aula. 

 

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 e Classdojo. 

 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 serán: 

 Elementos naturais da contorna 

 Utensilios domésticos e de refugallo 

 Ordenador, tablet ou teléfono móbil 

 

 


