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1. INTRODUCIÓN

1.1. Estrutura e fundamentación da programación

O documento de referencia á hora de deseñar a programación didáctica do 2º ciclo

de E.I. do CEIP da Ramallosa é o Currículo para a Educación Infantil, que constitúe o

primeiro  nivel  de  concrección  curricular  onde  se  recollen  os  obxectivos,  contidos,

competencias básicas e criterios de avaliación das áreas con carácter prescriptivo.

Inclúe ademais, outros elementos de carácter orientador como son as orientacións

metodolóxicas  e  a  contribución  ás  competencias  básicas que consideramos de suma

importancia e que tal e como recolle a LOE no seu artigo 6.4, correspóndenos aos centros

educativos e aos equipos docentes, desenvolver e completar ese currículo.

         A normativa vixente pola que se rexe o 2º ciclo da E.I. queda recollida:

                 - Ley Orgánica (LOE) 2/2006 do 3 de maio.

                 -Real Decreto 1630/2006 do 29 de decembro que recolle as “Ensinanzas

mínimas do 2º ciclo de Educación Infantil”.

                 -Decreto 330 do 4 de xuño de 2009 polo que se establece o Curriculo

de Educación Infantil na comunidade autónoma de Galicia.

Entendémola como un instrumento indispensable da acción pedagóxica que orienta

o  proceso  dentro  dunha  concepción  da  aprendizaxe  construtivista  con  sistemas

educativos abertos.

A caracterización dun “sistema aberto” implica considerar a aprendizaxe como un

proceso de reorganización e non coma unha simple xustaposición de coñecementos e

supón  a  imposibilidade  de  predeterminar  secuencias  independentes  da  actividade

estruturante  do  suxeito,  esixindo  un  plan  de  traballo  flexible  para  poder  modificar  en

función da relación que os nenos/as establecen cos coñecementos que van construíndo,

e destes cos que xa tiñan construído, así como os problemas que eles plantexan a partir

das novas relacións establecidas.

Ademáis a planificación non pode centrarse na acción unilateral das docentes cara

os  nenos  e  nenas,  deberá  ter  en  conta  as  múltiples  interaccións  que  se  forman:  os
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intercambios  entre  as  criaturas,  entre  eles  e  nós,  a  interacción  directa  de  eles  cos

obxectos e os fenómenos da realidade natural e social, a interrelación entre a cultura do

medio social no que se traballa e o aporte cultural específico da escola.

Non se pode entender a programación como unha secuencia fixa de contidos a

transmitir día tras día, haberá que prever actividades tanto colectivas como individuais,

dentro do que sexa adaptarse ao protocolo do Plan de Acollida e Plan de Continxencia,

elaborado pola dirección do centro por mor da situación do Covid 19 e  buscar puntos en

común  entre  as  diferentes  áreas,  vincular  os  contidos  escolares  ao  noso  contexto

extraescolar,  e  concebir  un  plan  de  traballo  flexible,  capaz  de  acomodarse  as

inquedanzas, aportes, hipóteses e estratexias dos nenos/as.

O alumno e a alumna vai acadando os obxectivos propostos tendo en conta os

seus  antecedentes,  a  súa  estrutura  mental,  o  medio  do  que  procede,  o  proceso  de

aprendizaxe que segue cada un, estimulando así a diversidade individual e poñendo unha

énfase especial no seu proceso mental máis que nun resultado final único.

Así  a  presente  programación  céntrase  ante  todo  en  obxectivos  xerais,  como

orientacións sobre o camiño a seguir máis que coma estados aos que as criaturas deben

chegar nun momento determinado. Non podemos esperar que estes se cumpran nunha

data  preestablecida,  deberemos  poñer  todos  os  recursos  ao  noso  alcance  para

aproximarnos progresivamente a eles, sabendo que o proceso de aproximación asumirá

formas diferentes para diferentes nenos/as.

1.2. ANÁLISE CONTEXTUAL

No presente curso 2021-22 o centro conta con catro unidades de E.I., 

          Un total de 78 alumnos e alumnas, respetando o establecido na Orde do 12 de

marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no 2º

ciclo de E.I., e distribuídos da seguinte maneira:

• Unha aula de 4º, con 23 alumnos e alumnas. 

• Unha aula de 5º nivel, con 23 alumnos e alumnas no grupo.

• Dúas aulas de 6º con  16 alumnos e alumnas. 

1.2.1- O actual equipo docente está constituído por 5 mestras coa especialidade
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en E.I. coa praza definitiva no centro  e das que unha está co permiso de maternidade

durante o primeiro trimestre polo que ata a súa incorporación a praza está cuberta por

unha  mestra  substituta,  habendo  un/unha  titor/a  por  aula  e  unha  mestra  de  apoio

educativo. Asemade forman parte do labor educativo neste ciclo , a mestra  de Lingua

inglesa,  de E. Relixiosa, o mestre de música, unha mestra de P.T. e unha especialista de

Audición e Linguaxe que atende a alumnado con dificultades neste ámbito. Complétanse

os recursos humanos, coa Orientadora do centro, e un coidador. 

Destacar  a  supresión  xa  desde  o  pasado curso  da  especialidade  de

Psicomotricidade impartida polo profesorado especialista  ao teren que cubrir horario de

apoio ao cargo directivo. Na medida do posible, será impoartida polas titoras.

A figura de apoio educativo imparte dúas sesións continuadas no Obradoiro  de

expresión artística nos niveis de 4º, 5º e 6º de E.I. e que neste curso, desenvólvese na

aula  “  Maruxa  Mallo”,  no  mesmo  corredor  das  outras  aulas.   Ademais  imparte  un

Obradoiro de Animación á lectura e máis atende  ao alumnado de Atención educativa.

(Nos anexos aparece unha breve programación das actividades de apoio).

1.2.2- O horario lectivo do centro é de 9.30 a 14.30, mentres que en educación

infantil entramos ás 9.20 e saímos ás 14.20, se ben este ano, permítese entrar desde as

9.15 para facelo de forma escalonada e evitar masificacións e cumprir co protocolo.  

Establécese unha única  sesión de recreo de 25 minutos, mantendo os grupos

burbulla tanto no patio exterior como no patio cuberto. 

Os martes pola tarde quedan establecidos os tempos de atención aos pais e nais

de  16  a  17  horas  e  na  que  este  ano,  ao  igual  que  o  pasado,   se  producirán

presencialmente ou bem pero suxíreselle às famílias que o fagan de forma telemática ou

por  teléfono,  evitando a entrada de adultos no edificio  escolar  .  Das 17 ás 18 horas

trabállase en labores titoriales, de ciclo, ou nas distintas comisións e nas que tamén no

presente curso en principio serán presenciais.

O  centro  conta  cos  servicios  de  transporte,  comedor  escolar  e  servizo  de

madrugadores, asumida este ano polo Concello,  polo que en moitos casos a xornada

infantil amplíase. 

1.2.3-  A  organización  do  tempo obríganos  a  conectar  coas  necesidades  dos
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pequenos en canto a ritmos fisiolóxicos e rutinas diarias, para lles facilitar  marcos de

referencia  temporal  adecuados  aos  seus  intereses  que  os  vai  ir  axudando  nas  súas

percepcións. Precisan tempo para o xogo, para explorar, para a acción, para manipular,

comunicarse,  experimentar,  aprender,  para  a  representación…  Coa  incorporación  á

escola, ao igual que acontecía no seu ambiente familiar, existen diferentes momentos que

cómpre que consideremos como fins educativos e planifiquemos, se queremos que surtan

efectos positivos. Son os tempos de chegada, tempos de aula, patio, tempo de saída.

Asemade, na aula tamén establecemos momentos que merecen toda a nosa atención:

asemblea,  tempos  de  actividade,  de  recollida  do  material,  da  merenda,  para  a

despedida…  Debemos  contemplar  ao  longo  da  xornada  momentos  de  actividade  e

descanso,  para  o  xogo  espontáneo,  para  o  dirixido  e  para  actividades  individuais  e

grupais.

1.2.4- Importancia e necesidade do coñecemento do neno/a: 

É  de  vital  importancia  para  a  intervención  educativa,  coñecer  o  nivel  de

desenvolvemento do pensamento infantil, para así poder adecuar os obxectivos, contidos

e actividades ao grupo co que se traballa.

Ademáis  da  práctica  diaria  que  nos  informa  das  caraterísticas  concretas  e

peculiaridades de cada un dos nosos alumnos e alumnas, o saber como se comportan, ou

por que actúan de determinada maneira, facilitaranos posteriormente o traballo de aula.

Ese  coñecemento débese facer de dúas formas: desde un coñecemento xenérico a partir

da teoría e dos autores que tratan o tema (Piaget, Wallon, Freud, Erikson...) e desde un

coñecemento  máis  específico  do  neno  e  nena   cos  que  imos  ter  un  contacto  máis

cercano. Este coñecemento supón un proceso, unha observación, un almacenar datos e

organizalos adecuadamente.

Hai que detectar necesidades, carencias, posibilidades, aptitudes...  dos nenos e

nenas  para  dinamizalas  ao  máximo.  É  o  mellor  momento  de  descubrir  e  corrixir  as

posibles deficiencias que existan na persoa infantil. A estimulación temperá pode salvar

problemas posteriores. Moitas aprendizaxes, base de outras realizadas máis tarde, teñen

o seu momento de maduración nesta etapa.

Para coñecer ás criaturas de 3 a 6 anos temos que saber dos ambientes onde

transcorre a súa vida normalmente: a escola e a familia. Captan e interiorizan todo o que
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hai  no  seu  contorno  e  procuran  adaptarse.   Tampouco  podemos  esquecer  que

necesidades  precisa.  Con  isto  e  xunto  co  coñecemento  global  de  todo  o  seu

desenvolvemento,  poderemos  axudalo  na  súa  evolución  física,  intelectual,  afectival  e

social tal e como recolle o actual currículo. As necesidades do neno pequeno son sinxelas

pero importantes para o seu equilibrio e desenvolvemento persoal. 

Procuraremos que se respecte o seu dereito á educación e o seu ritmo peculiar de

desenvolvemento, e facilitándolle un espazo para integrarse nun mundo máis amplo que

ata o de agora coñecido, o familiar. 

Desta maneira plantexámonos o período de adaptación, nos momentos iniciais da

súa andaina escolar.

1.2.5- O período de adaptación está directamente relacionado coas variables de

tempo e espazo e nel preséntase a cuestión da incorporación dos pequenos aos centros

de  Educación  Infantil.  O  primeiro  contacto das  criaturas  coa  escola  haberá  de  estar

preparado e organizado, xa que a impresión inicial que teña o neno/a marcará en certa

medida, a súa actitude posterior cara á institución escolar. O feito de ir por primeira vez á

escola é un gran paso na historia dos nenos e nenas. Implica a saída do medio familiar e

a incorporación a un medio descoñecido. Desta separación neno-familia e de como se

resolvan estas primeiras experiencias, dependerá a visión que cada nena e neno se forme

sobre o colexio e influirá na súa actitude cara a escola, incidindo no seu proceso de

socialización e nas súas aprendizaxes. De ahí a gran importancia que ten a aplicación do

período de adaptación.

A elaboración do Plan de Adaptación correspóndenos ao profesorado desta etapa

educativa. Así, parece adecuado establecer uns primeiros contactos informais cando  se

faga a matriculación, visitando as instalacións onde vai  desenvolver boa parte da súa

xornada diaria nos vindeiros meses. O recoñecemento do espazo, dos materiais e as

actividades que se realizan propiciará un sentimento de maior seguridade no pequeno.

Antes do comezo do curso escolar, o período de adaptación será comentado cos

pais e nais nunha reunión xeral,  expoñendo as vantaxes dunha incorporación progresiva,

evitando a confluencia de todos os nenos e nenas o primeiro día, sen ningún contacto

previo.  Convén  en  todo  momento  manter  un  contacto  estreito  cos  familias,  para

comprobar o grao de satisfación do pequeño. Resulta de grande axuda a edición dunha
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publicación, na que se faga unha explicación detallada de como é a escola onde vai ir,

onde se encontra, cales son os mestres, que se fai nela. Serviría de base documental

para ir preparando e motivando aos pequenos e pequenas para a súa futura entrada na

escola. As referencias lexislativas aparecen nos artigos 18 e 21 da orde do 6 de maio de

1992  (DOG  do  21  de  maio  de  1992),  pola  que  se  regula  o  procedemento  para  a

implantación do segundo ciclo da educación infantil e se ditan instrucións en materia de

organización escolar e avaliación nos centros nos que se imparte o devandito ciclo.

Ademais  a  Consellería  de  Educación  e  O.U.  ten  editada  unha  excelente

publicación, aconsellando, suxerindo e aportando información sobre o tema: “O proceso

de adaptación. E ti vas á escola?”. Esta envióuselle por email ás familias das que tiñamos

o contacto.

O equipo de profesores/as de Educación Infantil analizará e reflexionará sobre o

proceso  de  adaptación  a  través  das  súas  impresións  e  das  entrevistas  a  modo  de

avaliación.

1.2.6- Relación dos pais     e nais  .  No Decreto do currículo recóllese a importancia

das  relacións  escola-familia  e  as  repercusións  que  poden ter  no  comportamento  das

criaturas.  Di o documento que é necesaria unha boa comunicación e coordinación, pois a

eficacia  da  educación  infantil  depende,  en  grande  medida,  da  unidade  de  criterios

educativos na casa e na escola.

 Esta  implicación  iníciase  cando  se  realiza  a  matriculación  do  neno  ou  nena,

aportando á familia os datos da evolución xeral do pequeño e continúa posteriormente co

proceso  de  información  que  a  escola  facilita  aos  pais.  Estes  momentos  poden

materializarse no marco das reunións xerais, nas de grupo e na acción titorial como xa se

comentou neste curso, telemática, telefónicamente ou a través de notas escritas ou correo

electrónico. 

Esta relación familia-escola constitúe un dos indicadores decisivos de calidade do

sistema  educativo.  Cómpre  entón,  unha  acción  decidida  desde  a  propia  escola,  que

requirira o seu tempo e a súa planificación.

A organización da intervención coas familias non debe levar a obxectivos difíciles

de se materializar ou circunscribirse a unha relación persoal cordial. Trátase dun proceso

de  colaboración  gradual  que  deberá  contemplar  dous  aspectos  ben  diferenciados:o
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intercambio de información e a implicación directa.

a) O intercambio de información:

En primeiro lugar habería que precisar cal é o contido da información, evitando

entrar innecesariamente no terreo do privado, e solicitando os datos relevantes para a

actividade  educativa  na  Escola  Infantil.  Para  cada  dato  que  se  requira  haberá  que

preguntarse  para  que  se  necesita,  se  pode  influir  na  actividade  educativa  e  en  que

sentido.

Inversamente haberá que preguntarse desde a escola cales son os contidos que

lles poden interesar  aos pais  e  nais.  A  información de tipo  xeral,  sobre metodoloxía,

proceso evolutivo, teñen eco, sobre todo se se consegue mostrar claramente a conexión

que teñen na práctica as actividades dos seus fillos e os seus procesos de aprendizaxe.

En  segundo  lugar,  a  forma  de  transmitir  información  é  case  tan  importante  como  a

formación mesma. Haberá que evitar caer nos tecnicismos profesionais e situarse nunha

distancia profesional que permita unha interacción agradable e eficaz.

A información relativa ao neno pódese realizar na entrevista individual, sobre todo

no comezo da escolarización; nos cuestionarios: datos para coñecer o medio onde se

desenvolve  o  neno/a,  os  hábitos,  o  estilo  de  xogo,  as  súas  relacións;  nos  informes

individuais e nas notas informativas. 

A información de carácter xeral organizaríase nas reunión xerais, nas reunións por

grupos e nos documentos escritos, circulares e folletos. Para as reunións habería que

contemplar unha serie de consideracións prácticas que favorezan a participación: horario

adecuado para os pais, unha preparación do espazo onde se vai desenvolver o encontro;

unha  coidadosa  preparación  dos  contidos  que  se  tratarán  e  a  súa  metodoloxía  e

finalmente, un axuste do grupo aos obxectivos que se pretenden levar, sendo crucial o

tamaño do grupo. Neste curso, a ciclo entregará un pequeño dossier con suxestións para

as familias.

b) Implicación de pais e nais:

A implicación pode presentar distintas formas e niveis, podéndose distinguir entre a

implicación esporádica e a implicación sistemática. Este ano, a participación non poderá
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ser  presencial  en  festas,  actividades  extraescolares  ou  colaboración  en  actividades

puntuais  ou  obradoiros,  a  non ser  que se  alivien  as  medidas de protocolo,  polo  que

básicamente  quedará  restrinxido  ao  intercambio  de  información  e  a  participación  en

actividades de búsqueda de información sobre temas de traballo na aula, e compatíndose

con  elas  os  resultados  obtidos  a  través  do  abalar  móbil,  correo  electrónico,  blogs  e

titorías.

Todo este proceso de colaboración cos pais e nais é susceptible de avaliación. Se

hai  unha  clarificación  inicial  dos  obxectivos,  un  desenvolvemento  do  proxecto  de

colaboración, podemos botar man de rexistros das actividades que se fan, da forma en

que se realizaron e dos contidos abordados.

1.2.7-  Obxectivos xerais do ciclo que o profesorado terá en conta á hora de
programar. 

• Empregar unha linguaxe non sexista en tódolos aspectos do ámbito educativo.

• Empregar medios e recursos non discriminatorios por razón de sexo.

• Educar no respecto ás diferenzas entre as persoas e na valoración positiva do

enriquecemento que supón a variedade dentro do grupo.

• Establecer as estratexias necesarias que permitan a participación normalizada do

alumnado con n.e.e. nas actividades.

• Respectar o pluralismo ideolóxico.

• Fomentar as relacións familia-escola.

• Potenciar o interese dos pais/nais na evolución académica e persoal do alumnado.

• Participar  nas distintas actividades promovidas por  institucións e colectivos que

impliquen unha mellora na comunidade educativa.

• Favorecer a participación  en actividades de formación permanente.

• Coidar as relacións interpersoais.

• Asumir e respectar o NOF.

• Desenvolver e potenciar as capacidades básicas do alumnado.

• Mellorar a atención á diversidade do alumnado.

• Concienciarnos  da importancia dunha boa acción titorial.

• Coordinarse co profesorado de E.P., en especial co do 1º ciclo.

• Cumprir co protocolo vixente por mor da situación pandémica.
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É importante incidir no feito de que esta Programación será revisada polo equipo de

ciclo  anualmente  co  fin  de  ir  ditaminando  se  os  obxectivos,  contidos,  estratexias,

metodoloxía, etc,  están sendo os adecuados ou se, dalgún xeito,  xurde algún atranco

intrínsico ou alleo á propia programación. NON É UN DOCUMENTO PECHADO senón en

contínua revisión e avaliación.

         

2. OBXECTIVOS XERAIS DE E. INFANTIL

Os obxectivos que a continuación se expoñen presentan o formato de obxectivos

xerais, é dicir, non son directamente avaliables nin observables xa que a súa consecución

é a longo prazo, unha vez rematado o ciclo. Son pois, o resultado de secuencializar os

obxectivos xerais de etapa de Ed. Infantil que establecen as capacidades que esperan

teñan adquiridas os nenos e as nenas como consecuencia da intervención escolar ao

finalizar a etapa.

Estes obxectivos refírense como mínimo a cinco grandes tipos de capacidades

humanas:  cognitivas  ou  intelectuais,  motoras,  de  equilibrio  persoal  ou  afectivas,  de

relación interpersoal e de actuación e inserción social. O desenvolvemento harmónico dos

nenos  e  nenas  esixe  que  a  educación  escolar  inclúa  todos  estes  ámbitos  con  igual

importancia.  Así  mesmo,  en  cada un dos obxectivos  as  capacidades preséntanse de

forma interrelacionada,  tal  e  como acontece no comportamento  habitual  das persoas.

Ademais,  para programalos tivemos moi presentes no só as necesidades, intereses e

características  do  noso  alumnado  senón  tamén,  as  características  do  seu  contorno

próximo e os seus coñecementos previos para relacionalos coas novas aprendizaxes.

Aínda  que  os  obxectivos  que  a  continuación  presentamos  fan  referencia  ás

capacidades globais que se traballan en todas as áreas curriculares, non sempre é doado

determinar a correlación entre un obxectivo e unha área. A distribución nas tres áreas

curriculares establecidas, responde a cuestións organizativas que facilitan a lectura do

documento, quedando fixados estes obxectivos naquela área onde teñen unha presenza

maior.

2.1. obxectivos XERAIS por áreas
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2.1.1- ÁREA DO COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA
PERSOAL:

• Desenvolver actitudes e hábitos de axuda e colaboración en situacións da vida cotiá.

• Descubrir e utilizar as posibilidades motoras, sensitivas e expresivas do propio corpo

e adoptar posturas corporais axeitadas ás actividades cotiás.

• Traballar hábitos saudables: hixiene corporal, alimentación completa, descanso. Este

curso, traballarase con especial énfase, hábitos e rutinas relacionadas coa hixene e

o autocoidado, así como nos relacionados coa realización de diversas tarefas.

• Ter unha actitude de respecto polas características dos demais, sen actitudes de

rexeitamento ou discriminación por razóns de sexo ou calquera trazo diferenciador.

• Ter unha imaxe axustada e positiva de si  mesmo, identificar as características e

cualidades persoais amosando un nivel aceptable de autoconfianza.

• Utilizar a coordinación visomanual e as habilidades manipulativas necesarias para

manexar e explorar obxectos cun grao de precisión cada vez maior na realización

de actividades cotiás e nas relacionadas coas distintas formas de representación

gráfica.

2.1.2- ÁREA DO COÑECEMENTO DO CONTORNO:

• Coñecer e participar en festas, tradicións e costumes sociais da comunidade.

• Coñecer e empregar nas situacións diarias as normas e hábitos de comportamento 

social.

• Identificar relacións familiares así como os lazos de parentesco.

• Amosar interese e curiosidade pola compresión do medio físico, social e artificial 

formulando preguntas, interpretacións e opinións propias sobre algúns 

acontecementos relevantes que nel se producen.

• Observar os cambios do ámbito físico e social podendo identificar algúns factores 

que inflúen sobre eles (clima, fenómenos meteorolóxicos...).

• Actuar autónomamente nos espazos cotiás.

• Respectar e coidar o medio natural, valorando a súa importancia e calidade para a 
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vida.

• Utilizar as posibilidades da representación matemática para coñecer e experimentar 

cos obxectos, elementos e situacións do contorno descubrindo as súas 

características e propiedades.

2.1.3- ÁREA DAS LINGUAXES: COMUNICACIÓN E

REPRESENTACIÓN:

• Comprender as intencións e mensaxes que lle comunican outros nenos/as e adultos 

valorando a linguaxe oral como medio de relación cos demais. 

• Comprender, memorizar e reproducir algúns textos de tradición cultural.

• Expresar sentimentos, desexos e ideas oralmente.

• Interpretar e reproducir imaxes como forma de comunicación e desfrute.

• Utilizar diversas formas de representación (linguaxe oral, expresión plástica, musical 

e corporal) para evocar e comunicar situacións, desexos, accións e sentimentos 

reais ou imaxinarios.

• Amosar interese e respeto por diversas obras plásticas e musicais intentando 

reproducir algunhas delas empregando diversos materiais e técnicas e aportando 

as súas ideas creativas.

• Avanzar no coñecemento, emprego e valoración das novas tecnoloxías como medio 

de información, expresión e comunicación.

• Iniciarse no coñecemento de vocabulario da primeira lingua estranxeira relacionado 

coas actividades cotiás.

3. CONTIDOS

 Os obxectivos anteriormente expostos acadaránse en función doutro elemento

prescriptivo,  os  contidos,  que  dentro  da  concepción  construtivista  do  noso  sistema

educativo defínense como o conxunto de formas culturales e saberes seleccionados que

en función dos obxectivos formarán parte das áreas curriculares. Os contidos son pois,

aquilo sobre o que se realizan as aprendizaxes significativas integradas dentro do modelo
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construtivista  e  desenvolvidos  por  Ausubel.  Os  alumnos  e  alumnas  non  constrúen

significados sobre a nada senón que os constrúen sobre as formas culturais que son

obxecto de ensino nos centros e que engloban multitude de coñecementos, de ahí que

este equipo docente parta dun enfoque global e significativo das situacións de ensino-

aprendizaxe, conectando ao máximo cos coñecementos previos das criaturas, dos seus

intereses, características e motivacións.

 Ao  igual  que  os  obxectivos,  presentamos os  contidos  enmarcados  nas  áreas

curriculares  do  Decreto  330/2009,  do  4  de  xuño,  con  anterioridade  mencionado,  e

agrupados en bloques de contido ou conxuntos de información que intentan recoller o que

pretendemos traballar no segundo ciclo de Educación Infantil, adaptándoos as idades dos

nosos alumnos e alumnas. 

3.1.  CONTIDOS POR ÁREAS E CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ÁREA  DO  COÑECEMENTO  DE  SI  MESMO  E  AUTONOMÍA

PERSOAL

* Bloque 1: O corpo e a propia imaxe:

- Identificación,  exploración  e  aceptación  progresiva  das  características  do

propio corpo e repecto ante a diversidade.

- Percepción dos cambios que se producen co paso do tempo.

- Emprego dos sentidos para percepción e coñecemeto do contorno próximo.

- Aceptación positiva e asustada de si mesmo amosando confianza nas súas

posibilidades.

*Bloque 2: Xogo e movemento:

- Recoñecemento e uso das posibilidades motoras, sensitivas e expresivas do

corpo nas situacións da vida cotiá e a través do xogo.

- Particicipación  en tarefas  lúdicas  para mellorar  a  coordinación e o control
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corporal en movementos segmentarios e globais, identificando cada parte do

corpo.

- Coordinación  progresiva  das  habilidades  manipulativas  e  psicomotrices

grosas e finas na realización de tarefas cotiás e na relación cos obxectos do

contorno próximo.

*Bloque 3: A actividade cotiá:

- Interese por participar nas tarefas cotiás axustando o propio comportamento

ás normas do grupo e as necesidades das outras persoas, encamiñándose

cara a resolución pacífica de conflictos.

- Confianza nas propias posibilidades na realización das actividades cotiás.

- Interese por  desenvolver  hábitos  de axuda e colaboración  cos demais na

realización das actividades cotiás adquirindo normas e hábitos de relación e

convivencia.

*Bloque 4: O coidado persoal e a saúde:

- Adquisición  de  hábitos  elementais  relacionados  co  benestar  corporal,  a

hixiene e a saúde. 

- Actitude de colaboración ante a orde e a limpeza en ambentes habituais.

- Utilización de hábitos de aseo e hixiene persoal e autocoidado na realización

de tarefas da súa vida diaria.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

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

diferentes partes.

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

características dos obxectos, á acción e á vida cotiá.

• Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións.

• 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.
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• Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e comprender

os das demais persoas.

• Participar  en  xogos,  mostrando  destrezas  motoras  e  habilidades  manipulativas

cada vez mais axustadas.

• Participar en xogos e actividades colectivas aceptando as normas que os rexen. 

• Resolver  con  iniciativa  e  autonomía  as  actividades  da  vida  cotiá,  colaborar  en

tarefas e aceptar as normas.

• Manifestar hábitos de saúde, alimentación, hixiene corporal e benestar utilizando

adecuadamente espazos e materiais.

• Identificar situacións de risco e actuar coherentemente ante elas.

•

ÁREA DO COÑECEMENTO DO CONTORNO

*Bloque 1: Medio Físico: elementos, relacións e medidas:

- Gusto  pola  exploración  dos  obxectos  e  materiais  no  contorno  próximo

recoñecendo as súas características, funcións e uso na vida cotiá amosando

unha actitude respeto cara ós mesmos.

- Utilización  das  posibilidades  da  representación  matemática  para  o

coñecemento  dos  obxectos  e  situacións  do  contorno  aplicando  as

aprendizaxes na vida cotiá.

- Emprego dos números en situacións contextualizadas e significativas.

- Identificación de formas nos elementos do contorno.

- Orientación  temporal  e  espacial  en  situacións  contextualizadas  e

significativas.

*Bloque 2: Achegamento á natureza:

- Participación  nas  actividades  de  observación  e  investigación  dirixidas  ao

coñecemento  do  contorno  natural  amosando  unha  actitude  de  respeto  e

coidado cara ó mesmo 

- Interese pola investigación do mundo físico, social e artificial observando os

cambios que se producen no contorno e identificando os factores que nel

inflúen.
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- Formulación de hipóteses contrastándoas coas das outras persoas buscando

respostas  sobre  os  cambios  do  contorno,  nos  animais  e  plantas  e  nos

fenómenos do medio natural.

- Observación, clasificación e identificación de animais e plantas rexistrando os

datos máis significativos.

*Bloque 3: Cultura e vida en sociedade:

- Identificación  e  participación  en  diferentes  festas,  tradicións  e  costumes

sociais.

- Adquisición e utilización de normas e hábitos de comportamento social. 

- Recoñecemento  das  relacións  que  se  establecen  na  familia,  valorándoas

positivamante e mantendo unha actitude positiva na colaboración das tarefas

da casa.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

• Explorar  os  obxectos  e  elementos  do  contorno  inmediato  e  actuar  sobre  eles.

Recoñecer  os  seus  atributos  e  calidades.  Agrupar,  clasificar  e  ordenar   estes

elementos e coleccións, segundo distintos criterios.

• Empregar  os  números  para  identificar,  contar,  clasificar,  informarse  e  ordenar

elementos da realidade, aproximándose ao seu valor notacional e conceptual.

• Propoñer e resolver problemas sinxelos.

• Empregar e comparar magnitudes de peso, lonxitude e capacidade coa finalidade

de resolver problemas relacionados con situacións cotiás. 

• Recoñecer  algúns  aspectos  xeométricos  básicos  -liñas,  puntos,  rectángulos,

cadrados, triángulos, círculos, esferas, cubos-

• Describir e representar dun xeito elemental a situación das propias nenas e nenos

en  relación  a  obxectos  e  ás  demais  persoas  usando  vocabulario  topolóxico

elemental.

• Usar  e  comprender  nocións temporais  básicas ordenando temporalmente  feitos

referidos a súa vida. 

• Dar mostras de interesarse polo medio natural  e os seus cambios. Identificar e

nomear  algúns  dos  seus  compoñentes,  establecendo  relacións  sinxelas  de
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interdependencia. Manifestar actitudes de coidado e respecto cara á natureza e

participar en actividades para conservala.

• Identificar e recoñecer as diferentes etapas da vida nas persoas e outros seres

vivos.

• Identificar  e  coñecer  os  grupos  sociais  máis  significativos  do  seu  contorno  e

algunhas características da súa organización.

• Recoñecer, identificar e poñer exemplos sinxelos dalgúns servizos comunitarios.

• Recoñecer  algunhas  manifestacións  culturais  próximas  e  doutras  realidades,

valorando a súa diversidade e riqueza 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

*Bloque 1: Linguaxe verbal:

- Participación  activa  nas  diversas  situacións  de  comunicación  (conversas,

xogos  colectivos)  que  xurdan  na  vida  cotiá  empregando  axeitadamente

formas socialmente establecidas para relacionarse cos demais.

- Adquisición  e  utilización  progresiva  de  vocabulario,  acorde  coa  idade,  en

contextos cotiás e significativos.

- Interese  por  partcipar  en  situacións  habituais  empregando  a  lingua

estranxeira.

- Interpretación  e  uso  de  imaxes  e  palabras  significativas  como  medio  de

comunicación.

- Achegamento  á  lingua  escrita  a  través  de  situacións  significativas  e  de

actividades cotiás.

- Memorización, comprensión, recitado e dramatización de textos literarios e

tradicionais.

- Utilización  e  valoración  da  linguaxe  oral  e  escrita  como  medio  de

comunicación, expresión e relación.

*Bloque 2: Linguaxes artísticas: plástica, musical e  corporal:

- Actitude de curiosidade e gozo coas obras artísticas amosando actitude de

respeto por elas e apreciando os seus elementos e formas de expresión.

- Experimentación con distintos elementos, técnicas e materiales plásticos.
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- Exploración das posibilidades expresivas e sonoras do corpo, dos obxectos e

instrumentos  musicais  como  medios  de  comunicación  e  de  expresión

potenciando a imaxinación e a creatividade.

- Recoñecemento dos sons do contorno natural e social vivenciando o son e o

silencio.

- Audición atenta de distintas obras musicais e participación activa e gozo na

interpretación de xogos, danzas e cancións.

- Emprego do propio corpo con intencionalidade comunicativa explorando as

súas posibilidades expresivas e afectivas.

- Participación activa nas actividades de dramatizacións e xogos de expresión

corporal.

*Bloque  3:  Linguaxe  audiovisual  e  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación:

- Iniciación  na  linguaxe  audiovisual  (lousa  dixital,  ordenador,  a  cámara,...)

identificando  a  utilidade  dos  instrumentos  tecnolóxicos  como  medio  de

comunicación na vida cotiá.

- Achegamento  ó  uso  do  ordenador  así  como  de  outros  instrumentos

amosando unha actitude de respeto e coidado polos mesmos

- Adquisición progresiva da necesidade de facer un uso moderado dos medios

de comunicación para a saúde física e mental.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

• Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación positiva

con iguais e con persoas adultas, segundo as intencións comunicativas.

• Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita atenta e

respectuosa.

• Amosar  unha  actitude  positiva  cara  a  aprendizaxe  dunha  lingua  estranxeira,

interesándose por participar en interaccións orais  en rutinas, xogos  e situacións

habituais de comunicación.

• Mostrar  interese polos  textos  escritos  presentes  na aula e  no  contorno próximo,
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iniciándose  no  seu  uso  e  na  comprensión  das  súas  finalidades.  Interesarse  e

participar nas situacións significativas de lectura e escritura que se producen na

aula desenvolvidas por persoas lectoras e escritoras competentes.

• Producir diferentes textos individualmente ou en grupo -con escritura convencional

ou  non-,  iniciándose  no  uso  do  teclado  para  a  codificación,  con  propósitos  e

intencións diferentes: recoller e transmitir información, goce....

• Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta  de textos literarios:  contos,

relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas, .....

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

entretemento e goce.

• Expresarse  e  comunicarse  utilizando  medios,  materiais  e  técnicas  propios  das

diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais 

• Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e representación,

por  gozar  coas  súas  producións  e  por  compartir   as  experiencias  creativas,

estéticas e comunicativas.

• Utilizar, na medida das súas posibilidades, a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías

da información e comunicación como vehículo de expresión e comunicación. 

4- COMPETENCIAS BÁSICAS

Dende o Ciclo de E. Infantil queremos e debemos incorporar no noso proxecto de

traballo  as  Competencias  Básicas  que  os  alumnos  e  alumnas  desta  etapa  deben

conseguir ao rematala.  

O  feito  de  ter  en  conta  estas  competencias  que  establece  o  currículo  supón,

incorporar  na  nosa  programación,  certas  aprendizaxes  que,  non  sendo  formais,  son

consideradas  de  grande  importancia  para  a  vida  en  sociedade  e  para  o  crecemento

persoal dos alumnos. Implica pola nosa parte, traballar e afondar nos procesos e asumir

unha función orientadora no proceso de ensino-aprendizaxe.

O currículo de Infantil, xa antes mencionado, recolle oito competencias básicas:

Competencia en comunicación lingüística.

Competencia matemática.
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Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.

Tratamento da información e competencia dixital.

Competencia social e cidadá.

Competencia cultural e artística.

Competencia para aprender a aprender.

Autonomía e iniciativa persoal.

Así os contidos relacionados con estas competencias quedan organizados do xeito

seguinte:

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

Esta competencia está referida ao uso das catro destrezas da linguaxe: escoitar,

falar,  ler  e  escribir.  No  caso  da  E.  Infantil,  as  destrezas  de  falar  e  de  escoitar  son

prioritarias en lingua galega e castelá na, pero isto non impide o achegamento ao código

escrito e, sobre todo, á literatura infantil a través de contos e de relatos.

Contidos que a desenvolven:

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

comunicar ideas e sentimentos.

Uso progresivo de léxico preciso e variado.

Escoita e comprensión de contos, de poemas e adiviñas.

Achegamento  á  lingua  escrita:  palabras,  imaxes,  pictogramas,  frases.

Realización de grafos.

Utilización da biblioteca con respecto e con coidado.

Descubrimento  e  experimentación  de  acenos  e  de  movementos  como

recursos corporais de expresión.

Participación  en  actividades  de  dramatización,  de  danza  e  de  xogo

simbólico.

Comprensión  dalgunhas  palabras  e  expresións  en  lingua  extranxeira,

relacionadas con situacións cotiás sinxelas e habituais.

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

Nesta  etapa  séntanse  as  bases  para  que  o  alumnado  constrúa,  de  maneira
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coherente, as habilidades matemáticas e para que as utilicen de xeito automatizado. Con

esta competencia preténdese desenvolver e aplicar o pensamento matemático co fin de

resolver diversos problemas en situacións cotiás.

Contidos que a desenvolven:

Os obxectos e os materiais presentes no medio. Percepción e identificación

das súas calidades.

Situación  de si  mesmo e  dos obxectos  no espazo:  “dentro-fóra”,  “arriba-

abaixo”, “enriba-debaixo”, “preto-lonxe”...

Relacións  de  orde,  seriacións,  clasificacións,  secuencias  temporais,

crebacabezas.

Achegamento  á  cuantificación  de  coleccións  utilizando  o  conteo  como

estratexia.

Achegamento á serie numérica e aos grafos.

3. COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO.

Nesta etapa da educación, os alumnos e alumnas amplían o seu coñecemento do

mundo a través da interacción coas persoas, cos obxectos, coa exploración do espazo e

do tempo.

Contidos que a desenvolven:

Identificación de elementos naturais e as súas consecuencias.

Observación,  recoñecemento  e  valoración  dalgunhas  características  e

cambios nos seres vivos: as estacións, ciclo vital, etc.

Observación  do  tempo  atmosférico,  os  seus  cambios  e  as  súas

consecuencias.

Curiosidade, coidado e respecto cara os animais e ás plantas, e interese e

gusto  controlado na súa  relación  con eles.  Alimentos  de orixe  vexetal  e

animal.

Observación de necesidades, ocupacións e servizos na vida da comunidade.

Coñecer e valorar distintas profesións.

Incorporación progresiva de pautas axeitadas de comportamento: compartir,
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resolver conflictos mediante o diálogo,  relación equilibrada entre nenos e

nenas.

4. TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL.

Esta  competencia  baséase  no  uso  axeitado  das  tecnoloxías  da  sociedade  da

información, como ferramenta de traballo, de lecer e de comunicación. Os alumnos da

etapa de E. Infantil xa comezan a familiarizarse co ordenador e con algúns dos seus usos.

Contidos que a desenvolven:

Iniciación  no  coñecemento  e  no  uso  de  instrumentos  tecnolóxicos  como

elementos de comunicación.

Conciencia  progresiva  da  necesidade  do  uso  moderado  dos  medios

audiovisuais e das Tecnoloxías da información e da comunicación.

5.COMPETENCIA SOCIAL.

Refírese ás formas de comportamento que preparan as persoas para unha vida

socialmente eficaz. Os alumnos e alumnas desta etapa serán competentes para escoitar,

para respectar a quenda de intervención, para presentarse, para prestar axuda,...

Contidos que a desenvolven:

A familia: composición da propia e relacións de parentesco.

Respecto ás normas familiares.

Tarefas dos menbros da familia.  Responsabilidade en tarefas sinxelas da

casa.

Actividades en familia.

O colexio: nenos/as e adultos. O docente, o seu nome.

Identificación dos espazos habituais no colexio.

Establecemento de relacións equilibradas entre nenos e nenas.

Comportamentos axeitados e inaxeitados na rúa.

Coñecemento  e  respecto  ás  normas  de  convivencia  familiar,  escolar  e

normas básicas de circulación viaria.

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

Habilidades  para  a  colaboración,  interacción  e  actitude  positiva  para

establecer relacións de afecto e de amizade.

Valoración  e  respecto  cara  ás  profesións  relacionadas  cos  servizos  á

comunidade.

Participación activa e interesada en actividades sociais, culturais e costumes

da localidade: o Entroido, o Nadal, o Día do libro, o Día das Letras Galegas,

o Día da Paz,...

6. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA.

Esta competencia está ligada á de achegamento ao mundo que o rodea, pois as

dúas contribúen ao coñecemento, á comprensión, ao uso e á valoración das diferentes

manifestacións culturais e artísticas.

Contidos que a desenvolven:

Experimentación, descubrimento e identificación das cores.

Interpretación e valoración dalgunhas obras de arte.

Realización de obras plásticas con diferentes técnicas e materiais.

Recoñecemento  de  sons  do  medio  natural  e  social  e  de  instrumentos

musicais.

Audición interesada de obras musicais. Identificación de contrastes básicos.

Interpretación de cancións.

Descubrimento  e  experimentación  de  acenos  e  de  movementos  como

recursos corporais de expresión.

Participación  en  actividades  de  dramatización,  de  danza  e  de  xogo

simbólico.

Recoñecemento dalgúns sinais de identidade cultural do medio, participando

con interese en actividades sociais e culturais.

7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
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A etapa de E. Infantil é fundamental para que os nenos e nenas poidan aprender

gozando  e  facelo  dun  xeito  eficaz  e  autónomo  de  acordo  coas  esixencias  en  cada

situación.

Contidos que a desenvolven:

Hábitos  elementais  de  organización,  de  constancia,  de  a  tención,  de

observación e de esforzo.

Habilidades  para  a  colaboración,  interacción  e  actitude  positiva  para

establecer relacións de afecto e de amizade.

Nocións básicas de orientación en espazos.

Exploración e valoración das posibilidades perceptivas motrices e expresivas

propias e outros.

Psicomotricidade: actividade motriz, xogos con obxectos, circuito, relaxación.

Control postural: o corpo e o movemento; grafomotricidade.

Comprensión, valoración e aceptación de regras para xogar.

As  actividades  da  vida  cotiá.  Iniciativa  e  progresiva  autonomía  na  súa

realización.

Satisfacción pola realización de tarefas e a súa valoración.

8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL.

Esta competencia constrúese dende o coñecemento de si mesmo e maniféstase a

través do uso do propio corpo, cada vez de xeito máis efectivo.

Contidos que a desenvolven:

Exploración do propio corpo: esquema corporal.

Sensacións e percepcións.

Identificación e manifestación de sentimentos propios e doutros.

A autoestima: identificación e valoración de características persoais.

Lateralidade: estimulación sensorial.

Práctica  de  hábitos  saudables:  hixiene  corporal,  alimentación  completa,

descanso. Este curso, traballarase com especial  énfase, hábitos e rutinas

relacionadas coa hixene e o autocoidado. 

25



Programación de infantil        CEIP da Ramallosa  Curso 2021-22

Utilización axeitada de espazos, de elementos e de obxectos.

Valoración da actitude de axuda doutras persoas.

5- METODOLOXÍA

Tal  e  como  se  recolle  no  Curriculo  de  E.  Infantil  potenciarase  a  transmisión

daqueles  valores  que  favorezan  a  liberdade  persoal,  a  responsabilidade,  a  cidadanía

democrática,  a  solidariedade,  a  tolerancia,  o  respecto,  a  xustiza,  a  prevención  de

conflictos e a súa resolución pacífica, a non-violencia en todos os ámbitos da vida persoal,

familiar e social, así como o desenvolvemento da igualdade de dereitos e oportunidades e

o fomento da igualdade entre homes e mulleres.

 Para potenciar na medida do posible todos este valores que acabamos de nomear,

as integrantes do Ciclo de E. Infantil do noso centro cremos que todo o profesorado do

Ciclo  debe de desenvolver  o  seu traballo  en  EQUIPO co fin  de  garantir  a  necesaria

unidade da acción educativa.

Partimos dun enfoque metodolóxico no que o neno e a nena constrúen activamente

o seu saber nun proceso contínuo,  onde o  coñecemento se  produce a través dunha

contínua reorganización que non pode ser concebida como un proceso lineal: a medida

que se asimilan novas experiencias, reorganízanse novas estructuras cognoscitivas e a

perspectiva individual modifícase.

Esta forma de entender o proceso de ensino-aprendizaxe trata de acomodarse aos

intereses  dos  nenos  e  nenas  e  ás  características  culturais  da  comunidade  na  que

estamos. 

Xa que consideramos ao noso alumnado como seres interesados en comprender

os problemas que a realidade lle plantexa, é preciso organizar situacións de aprendizaxe

que requiren a síntese de coñecementos procedentes de distintas áreas e disciplinas.

En definitiva non podemos centrarnos en obter un producto acabado e similar para

todos e todas, senón no desenvolvemento das capacidades de todos eles.

Cando  falamos  de  elección  metodolóxica  debemos  diferenciar  os  seguintes

aspectos en canto á concreción terminolóxica:

Os  principios psicopedagóxicos nos que temos que apoiar a actuación
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docente.

Os principios metodolóxicos.

Os métodos de traballo.

Principios psicopedagóxicos  son os principios xerais que forman os alicernes

sobre os que se asenta a metodoloxía. Entre outros sinalamos:

• A aprendizaxe é unha construcción persoal que ten sentido ao darlle significado ás

novas informacións sobre o contorno.

• Os nenos e nenas aprenden se queren aprender (actitude favorable) polo que a

motivación e o interese son requisitos imprescindibles.

• O alumnado percibe a realidade de xeito global e relacionado.

• Para que se produza aprendizaxe significativa, precisan realizar unha actividade

mental e física, non só manipulativa.

• A aprendizaxe desenvólvese mellor nun clima de calma e seguridade.

• Os alumnos e alumnas aprenden tamén da cooperación, da interacción entre os

iguais e do xogo. O grupo é unha fonte de coñecemento, pero tamén de axuda.

Entre eles intercambian información, intencións, estratexias... importantísimo para

o desenvolvemento social e afectivo.

Estes principios psicopedagóxicos conducen a unha serie de:

Principios  metodolóxicos  que  veñen  das  aportacións  que  fixeron  distintos

teóricos  da  Educación  a  partir  do  século  XVIII,  tanto  dende  o  campo  da  pedagoxía

(Froebel, Montessori, Decroly, Freinet, Montesinos) como da psicoloxía (Piaget, Vygostki,

Brunel  e  Ausubel  entre  outros).  Destes  autores  nacen  importantísimas  correntes  que

aínda  hoxe  están  plenamente  vixentes  e  que  dan  lugar  aos  seguintes  principios

educativos:

Principio de interacción do neno e a nena co medio.

Principio de autonomía.

Principio de actividade.

Principio de creatividade.

Principio de globalización.
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Principio de interese.

Principio de socialización.

Principio de individualidade ou puerocentrismo.

Principio de clima afectivo e de seguridade.

Principio de estimulación sensorial e lingüística.

Principio de xogo.

Principio de aprendizaxe significativa.

Principio de observación e experimentación.

          Métodos de traballo como necesidade de adecuar o ensino e concretar os

principios que acabamos de nomear e que dan lugar á elaboración de diferentes formas

de traballar  e  para  contextualizar  e  desenvolver  a  actividade educativa  na aula  e no

centro.

Tal e como recolle o Curriculum de E. Infantil os métodos de traballo basearánse

nas experiencias, nas actividades e no xogo, e aplicaranse nun ambiente de afecto e

confianza para potenciar a autoestima e integración social. 

Concrétanse no desenvolvemento e traballo de:

Unidades didácticas.

Proxectos de traballo.

Obradoiros.

Estes métodos non sempre se empregan de xeito único, senón que nalgúns casos

se combinan creando un novo, ou ben altérnanse dous ou máis métodos para aproveitar

as vantaxes de cada un.

AS ACTIVIDADES: COMO ENSINAMOS? 

Son  as  ferramentas  para  desenvolver  os  contidos  e  acadar  os  obxectivos.

Intimamente ligadas aos contidos e obxectivos.

Características xerais

Criterios de selección.

•Que teñan en conta as necesidades e intereses.

•Que persigan o desenvolvemento global.

•Que sexan significativas.
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•Que faciliten a relación cos adultos.

•Que se adecúen aos espazos establecidos, materiais e tempos.

•Que faciliten a integración.

•Que permitan a avaliación.

•Que sexan estimulantes da propia actividade.

•Que estean orientadas ao xogo.

•Que faciliten a comunicación e a relación interpersoal.

•Que fagan posible a transferencia.

Segundo a finalidade.

•Actividades de motivación.

•Actividades de ideas previas.

•Actividades  de  desenvolvemento.  (de  reflexión,  de  busca  de  información,  de

discusión e dabate, de creación...).

•Actividades de ampliación. 

•Actividades de reforzo.

•Actividades de síntese, lembranza, e simbolización.

•Actividades de avaliación.

Segundo os agrupamentos. 

Tal e como recolle o currículo recoméndanse:

• Individuais.

Recurso idóneo para a interación específica co docente, ao tempo que promove as

estratexias  de  planificación  da  acción.  A  responsabilidade,  a  autonomía  e  a

autoxestión.

•Pequeno grupo. 

Ideal para favorecer a interacción cooperativa, permite asignar a cada nena e neno

tarefas concretas e estruturadas de tal xeito que a mestre ou mestre poida prestar

as axudas axeitadas segundo o grao de realización da tarefa. Deben ser variables,

homoxéneos e heteroxéneos.  As parellas acostuman a ser  máis rendibles polo

grao de implicación que comportan.
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•Gran grupo.

Apropiado cando se trata de planificar conxuntamente as actividades, exposicións,

lecturas dalgúns textos, distribución de tarefas, explicacións, debates, asemblea...

Xeneralidades.

• Alternar actividades tendo en conta:

            - os agrupamentos,

            - de escoita, atención, movemento e exploración.

- de actividade motora con actividades de descanso.

Actividades en colaboración cos pais e nais e as familias.

A participación dos pais e nais é fundamental nun proceso educativo compartido.

Ademais  dun  intercambio  de  información  é  importante  a  implicación  destes,  noutros

procesos  de  colaboración  como:  tarefas  de  apoio,  aportación  de  materiais  ou

documentación posto que neste curso non pode ser de maneira presencial.

Actividades con outros membros da comunidade.

Ata o de agora, adoitaban ser actividades propostas ou promovidas pola ANPA ou

o  Concello  como  a  asistencia  dalgún  espectáculo  subvencionado  e  participación  en

festivais e exposicións promovidas por eles.    

Actividades complementarias e extraescolares.

Este curso non se poderán facer saídas e visitas didácticas fóra da escola. Tan so

se contempla a posibilidade de saídas a un bosque próximo, potenciando deste xeito o

contacto coa natureza e a realización de actividades no exterior. 

Ademais  procurarase  participar  telemáticamente,   se  houbera  propostas,  en

iniciativas de actividades infantiles por parte de organismos . Tamén se promoverá as

visitas on line a museos e outras experiencias interesantes.

O  currículo  fai  fincapé  en  que  se  aproveite  o  potencial  educativo  destas

actividades, planificadas debidamente, para sacar delas o maior rendemento posible.

Como profesionais  debemos ter  clara  a  finalidade da actividade,  os  contidos a
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traballar e as actividades que xurden da mesma. 

A  participación  do  alumnado  é  voluntaria  e  require  a  autorización  previa,  por

escrito, dos pais ou titores, sempre que se desenvolva fóra do recinto escolar. 

Conmemoracións. (Calendario escolar)

Na aula tamén se celebran conmemoracións como o día da Paz, a semana de As

letras galegas, o mes do libro, a semana da prensa, ou o día da árbore entre outras, tal e

como se expón na Orde do 9 de xullo de 2020, pola que se aproba o calendario escolar

para o curso 2020-2021, nos centros escolares sostidos con fondos públicos. Ademais,

prevense  outras  actividades  que  aproveitan  os  intereses  puntuais  e  acontecementos

imprevistos. 

As  conmemoracións  establecidas   polo calendario  escolar do  no curso  2020-
2021: 
 

• 20 de novembro: Día Universal da Infancia.

• 25 de novembro: Día internacional contra a Violencia de Xénero.

• Do  30 de novembro ao  7 de  decembro: Conmemoración  da Constitución  e  o

Estatuto  de autonomía  de  Galicia.

• 3 de decembro: Día Internacional das persoas con Discapacidade.

• 10 de  decembro:  Día da  Declaración  Universal  dos  Dereitos  Humanos.

• 24 de xaneiro: Día internacional da Educacación. 

• 30 de xaneiro: Día Escolar da non Violencia e da Paz.

• 8 de  marzo:  Día  Internacional  da  Muller Traballadora.

• 15 de  marzo: Día Mundial  dos  Dereitos  do  Consumidor.

• Do  8 ao 12 de  marzo: Semana   da Prensa.

• 7 de  abril: Día Mundial da Saúde.

• Entre  o 18 e  o  22 de  abril: Semana  do  Libro.

• 2 de maio: Día internacional contra o acoso Escolar.

• 9 de  maio: Día de Europa.

• Do 23 ao  27 de  maio: Semana  das  Letras  Galegas.

• 5 de  xuño: Día  Mundial  do Medio Ambiente.
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6- RECURSOS E MATERIAIS E ORGANIZACIÓN.

      Os materiais axeitados para traballar no segundo ciclo da E.I., serán todos aqueles

que polas súas características de significatividade para o neno/a, sirvan para acadar os

obxectivos propostos. 

As características funcionais do material terán en conta o seguinte:

Que  estimulen  o  desenvolvemento  do  neno/a  e  a  súa  progresiva

autonomía.

Que orixinen novas experiencias e esperten a súa curiosidade.

Que susciten vínculos afectivos ou relacionais.

Que instrumentalicen a resolución de problemas.

Que sirvan como modelo para a construción  de novos entes artificiais.

Que amplien o universo dos coñecementos.

Que estimulen o florecemento da sensibilidade.

Que contribúan á socialización a través do xogo e da dramatización.

Que permitan un maior desenvolvemento das habilidades motrices, maior

coñecemento corporal e autoimaxe realista e positiva.

Que resulten interesantes. 

O equipo docente como responsables do material e da súa utilización, debemos:

Brindarlles materiais que estimulen a exploración.

Formular actividades nas que poidan: manipular, transformar e combinar

materiais.

Axudalos a aprender a disposición na clase, e onde se gardan.

Axudalos a traballar imaxinativamente con eles e axudalos a recoñecer a

súa elección.

Apoiar o uso de ferramentas variadas.

A maioría do material estará almacenado na área na que se utiliza e terase en

conta:

Os andeis, gavetas, caixas e recipientes, estarán etiquetados co nome,

obxectos, fotografías ou esbozos do seu contido.
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Os obxectos idénticos e similares estarán almacenados xuntos.

Os materiais  estarán accesibles aos nenos e nenas.

Todos os materiais que están á vista e o ao alcance dos nenos/as, poden

ser usados por eles baixo a supervisión da titora e logo deixaranse para

ser desinfectados ou que pase o tempo prudencial para poder ser usado

por outros grupo. 

En canto a variedade e cantidade de material en cada área:

Existen  materiais  pouco  estructurados,  que  poden  usarse  de  moitas

formas.

Existe unha variedade de materiais á súa disposición para que acaden as

súas metas.

Disponse de materiais que poden manipularse e explorarse activamente.

Existen obxectos reais, da vida cotiá.

Existen materiais culturalmente relevantes .

En canto á procedencia podemos apuntar catro tipos:

Procedentes do entorno natural e familiar.

Elaborados polos propios nenos e nenas.

Elaborados polas mestras.

Mercados.

6.1- Listado do material máis relevante e representativo

Materiais de lectura:

Todos aqueles materiais pertencentes á biblioteca de aula que son permanentes e

aqueles outros que puntualmente se engaden, aportados polos propios nenos, as familias

e as  mestras.

Existen libros e contos de distintos xéneros (narrativa, poesía, teatro, fábulas…) Na

medida do posible procurarase contar con boas edicións, e prestar unha atención especial

a incrementar os volumes en lingua galega. Tamén contamos con outros libros e materiais

de consulta como diccionarios, enciclopedias, libros temáticos, xornais, revistas, folletos

informativos...

Materiais de escritura:

Todos aqueles materiais necesarios para desenvolver unha actividade escrita. En
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canto  ao  soporte,  procuraremos  ofrecerlles  variedade,  para  que  eles  elixan  o  que

consideran máis apropiado según a actividade a realizar. Así haberá: Din-A4 brancos e de

cores,  din-A3,  cartulinas  tamaño  folio  e  grandes,  papeis  con  distintas  pautas

(cuadriculados, raiados), libretas, axendas, listíns de teléfonos e enderezos, taboleiros de

pizarra e brancos…

En  canto  aos  útiles  para  trazar  contarán  con  lápis,  bolígrafos,  rotuladores  de

distintos grosores, rotuladores permanentes, craións…

Ademais existen outros materiais como imprentas, letras e números móviles en

papel, madeira e plástico, tampóns de letras e números…

Materias de construción:

Distintos  materiais  para  construír,  acoplar,  crear,  inventar  e  simular.  Atopamos

pezas de ensamblaxe de distintos tamaños e formas, xogos de bloques, tubos de cartón e

plástico,  materiais  separables  e  acoplables,  para  simular,  vehículos  para  empurrar,

garaxe,  bonequiños  de  goma,  obxectos  para  taller  de  carpintería  e  mecánico  e

ferramentas, animais de plástico... 

Materiais de xogo simbólico:

Composto por:

         Mobiliario e utensilios de cociña, alimentos de plástico, caixas de alimentos, envases

de plástico e materiais para o desempeño de roles.

         Supermercado: reprodución en plástico de alimentos, envases e caixas de todo tipo

de  productos,  procurando  incluír  productos  para  froitaría,  pescadaría,  merzaría,

farmacia…

 Materiais  para  contar,  pesar  e  medir  como  metro,  balanza,  pesas,  botes  de

capacidade e clasificadores e envases para contar e transportar. 

Materiais para rexistrar, consultar e comunicar como libretas de notas, mural de

carteis e notas, folletos e anuncios…

Tamén materiais complementarios para comprar e vender como caixa rexistradora,

moedas, billetes, tarxetas de crédito, carro da compra, bolsas… 

Teatriño de marionetas e títeres.

Materias de salón de peiteado con secador, cepillos, peites, colonias…

Dispensario médico con fonendo, termómetro, vendas, pinzas, caixas valeiras de
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medicamentos…

          Disfraces:  roupas,  teas,  calzado,  sombreiros,  bolsos,  complementos,  xoias,

maquillaxes, perrucas…, ordeado e colocado en colectores 

 Bonecos con roupas e accesorios varios …

Materiais de  arte:

 Materiais para pintar, debuxar e experimentar: papeis, cartulinas, cartóns e outros

soportes planos, pinturas variadas (témperas, augadas, ceras, xiz, rotuladores, craións…),

ferramentas variadas (pinceis, botes, madeiras, soportes, esponxas, bolas de algodón,

corchos, bolas, caixas,  rolos, carretes de fíos baleiros…), batas, teas, panos e papeis

para limpar e protexer, pinzas e secadeiro, cabalete.

Materiais  e ferramentas para construír  e  modelar  no espazo:  arxila,  plastilina e

accesorios, pasta de madeira, pasta comestible e legumes, caixas, cartóns, poliexpán,

teas,  fieltro,  pinzas,   calcetíns  vellos,  lá,   tesoiras,  punzóns,  taladradora,  martelo,

grampadora,  rolos de amasar, plantillas. 

 Materiais para mesturar e experimentar: terra, area, auga, serrín.

 Materiais e ferramentas para pegar, construír, unir, cortar, coser e picar: papeis,

cartóns e materiais variados, revistas e xornais, colas de distintos tipos e pegamentos,

agullas, fíos, cordeis, fitas, tesoiras, cúter.

 Materiais  diversos  para  realizar  inventos.  Según  o  elixido  iremos  procurando

facernos co necesario.

A maior parte deste material atópase na taller de Arte, ubicado no Salón de Actos

do colexio.

Materiais de lóxica- matemática e xogos.

Materiais para clasificar, ordenar, acoplar, separar, asociar, contar, seriar, explorar,

experimentar, medir, descifrar e construír.

Relación de  tipo de materiais que atoparemos: cordas, fitas, aros, clasificadores,

caixas, bolas varias, botóns, tapas, pedras, obxectos discontinuos variados,  dominós,

puzzles, barallas, xogos asociativos, xogos de cosido e picado, xogos de mesa (oca, tres

en raia,  parchís…),  xogos de ensartado e acoplamento,  taboleiros con perforacións e

pezas, mecanos,  xogos de experimentación e simulación, xogos de imáns, lentes de

aumento,  xeoplano e outos inventos,  balanza e pesos,  botes de capacidade,   reglas,

metro.
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Materiais de música e movemento:

Os materiais poden estar situados en distintas zonas da aula e vanse utilizando

segundo as necesidades. 

Materiais para psicomotricidade:

Composto  por  colchonetas,  aros,  picas,  valados  de  distintas  alturas,  bancos,

zancos, cassette, pelotas, cordas, fitas, teas…

(Este material atópase no ximnasio do colexio, onde se desenvolve esta actividade

por parte das titoras)

Materiais para a zona exterior:

Materiais para sachar, encher, e baleirar.

Composto por un areeiro fixo, caldeiros, pas, angazos, moldes de formas para a

area, carretillas, coches de plástico...

Mobiliario de parques infantís.

Outros materiais de uso común:

Inclúense  aquí  outros  materiais  de  tipo  tecnolóxico,  ou  que  forman  parte   da

disposición xeral da aula.

Pantalla e canón nas aulas de infantil,  un ordenador por aula  (con conexión a

internet),   películas de D.V.D, un escáner e unha cámara dixital.

Ademais  espellos,  planchas  de  corcho  nas  paredes,  taboleiros  de  cortiza,

encerados,...   

6.2- TEMPORALIZACIÓN: ORGANIZACIÓN DOS TEMPOS

A organización do tempo debe ser coherente con outras decisións adoptadas na

programación e favorecerá distintos tipos de aprendizaxe, atendendo aos distintos ritmos

dos nenos e das nenas. Non podemos obviar o seu ritmo de actividade, xogo e máis

descanso.

A organización do tempo obríganos a conectar coas necesidades dos pequenos en

canto  a  ritmos  fisiolóxicos  e  rutinas  diarias,  para  lles  facilitar  marcos  de  referencia

temporal adecuados aos seus intereses que os vai ir axudando nas súas percepcións.

Precisan  tempo  para  o  xogo,  para  explorar,  para  a  acción,  para  manipular,

comunicarse, experimentar, aprender, para a representación…
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O noso alumnado está necesitado de ritmos e rutinas que lle sirvan de marco de

referencia  para  interiorizar  as  primeiras  secuencias  temporais.  A  importancia  destes

“momentos-tempo” axúdaos a diferenciar o que fai antes ou o que  sucede despois, e non

debe levarnos ao establecemento da concepción ríxida á hora de organizar o tempo. É

preciso unha organización e planificación, pero flexible e sen unha excesiva división do

tempo.

Coa  incorporación  á  escola,  ao  igual  que  acontecía  no  seu  ambiente  familiar,

existen  diferentes  momentos  que  cómpre  que  consideremos  con  fins  educativos  e

planifiquemos, se queremos que surtan efectos positivos. Son os tempos de chegada,

tempos de aula, patio, tempo de saída.

Asemade,  na  aula  tamén  establecemos  momentos  que  merecen  toda  a  nosa

atención: asemblea, tempos de actividade, de recollida do material, para a despedida…

Debemos contemplar ao longo da xornada momentos de actividade e descanso,

para o xogo espontáneo, para o dirixido e para actividades individuais e grupais.

Tamén se debe asignar un tempo aos pais e nais, ben de reunións, de charlas ou

de colaboración e tal  e como xa se vén comentando,  priorizarase que sexa de xeito

telemático. 

E nós como docentes temos que dispor de momentos de reflexión e formación para

o desenvolvemento do proceso pedagóxico. Dentro da nosa actividade educativa, haberá

tempo  para  as  obsrevacións  directas,  a  recollida  de  información  relevante,  para  as

preguntas dos cativos e para ir coñecendo o seu mundo afectivo.

Ritmos e rutinas cotidianas.

O noso quefacer diario na aula está delimitado por unha serie de hábitos e rutinas

cotidianas que son tomadas como punto de referencia básicos para planificar  a nosa

acción.  Arredor  delas  podemos  desenvolver  unha  serie  de  unidades  de  traballo  que

forman  parte  da  experiencia  dos  rapaces  e  rapazas,  e  resultan  significativas  e

favorecedoras nos procesos de autonomía e integración cultural dos nenos/as.

Entendemos por rutina o hábito  de facer  algo de xeito mecánico,  sistemático e

continuo ao longo da xornada escolar e no transcorrer dos días. Os costumes, hábitos ou

rutinas  permítelle  ao  neno  e  nena  fixar  secuencias  e  “formas  de  facer”,  que  lles
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proporcionan unha grande seguridade e  confianza neles  mesmos,  e  que lles  permite

percibir  pautas   de  estructuración  na  organización  temporal.  Son  situacións  de

aprendizaxe que se presentan sistemáticamente no tempo, sinalando os procedementos

necesarios  para  a  resolución  de  determinadas  tarefas.  Permiten  aos  nenos  prever  e

anticiparse a situacións, así como orientarse no tempo e no espazo, de paso que reforzan

os hábitos que as acompañan.

As rutinas fan referencia a todas as actividades que se producen cada día con

carácter  ineludible e de forma regular,  periódica e sistemática.  Pero non as podemos

converter  en  estructuras  ríxidas  e  obrigatorias  que  se  impoñen,  senón  que  deben

contribuir a xerar climas seguros, estables e alegres, e a facilitar a creación de hábitos e

formas de actuar no noso alumnado.

É importante que as criaturas coñezan as rutinas cotidianas e que saiban o nome

ou as partes que a integran. Cada segmento da rutina diaria debe proporcionarlles un tipo

de experiencia distinto, plantexando como elementos da mesma, os seguintes períodos:

• De planificación: os nenos/as deciden en compaña do adulto, o

que van facer durante o período de traballo.

• De  traballo: executan  os  plans  e  actividades  que  formularon

axudados pola mestra.

• De limpeza: almacenan os proxectos non terminados e clasifican,

ordean e gardan os materiais utilizados.

• De  hixiene: realizan  as  actividades  precisas  para  se  manter

limpos e aseados.

• De lembranza: lembran e representan as actividades realizadas

durante o período de traballo. A continuación organízase o tempo

no que toman o seu almorzo.

• De actividades ao aire libre: (recreo),  onde realizan actividades

físicas e motrices e de descanso dos momentos de traballo.

• De  gran  grupo: con actividades  conxuntas,   (cantar,  realizar

xogos, bailar, dramatizar… e tamén falar dalgún acontecemento

que interesse, todo gardando os protocolos sanitarios precisos.
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Como vemos, crear unha rutina diaria é básicamente facer que o tempo sexa un

tempo cheo de experiencias e interaccións educativas.

Elementos dunha rutina diaria.

-ACOLLIDA (15-20 minutos)

-PLANIFICACIÓN (15-20 minutos)

-TEMPO DE TRABALLO (40-60 minutos)

-TEMPO DE RECOLLIDA (Sobre 10 minutos)

-MOMENTO PARA A LEMBRANZA (10 minutos)

-ALMORZO NA AULA- XOGO E PATIO (25 minutos)

-TRABALLO EN PEQUENO GRUPO (15-20 minutos)

-TRABALLO EN GRAN GRUPO (15-20 minutos)

-DESPEDIDA (10-15 minutos)

7- OS ESPAZOS

Na distribución do espazo preverase que as nenas e os nenos dispoñan de lugares

propios e de uso común para compartir, para estar sós e para xogar e para relacionarse

cos demais; espazos para actividades que requiran unha certa concentración e espazos

amplos  que  faciliten  o  movemento.  A  persoa  docente  preverá  as  distintas  situacións

xerando  un  ambiente  físico  de  aprendizaxe  grato,  afectivamente  significativo  e

esteticamente agradable que lle permita ao alumnado sentirse cómodo, seguro e acollido.

Isto  é  o  que  recolle  o  actual  decreto  do  currículo  dentro  das  orientacións

metodolóxicas  sobre  os  espazos.  Sendo  realistas,  a  nosa   situación  actual  non  nos

permite poñer en práctica moitas das prescripcións do documento debido a que contamos

cunha ratio moi elevada   en dúas das 4 aulas.   Ademais a superficie coa que contamos é  

realmente  escasa,  facéndose  as  aulas  moi  pequenas  para  poder  desenvolver  certos

traballos e actividades educativas en recantos ou zonas de experiencias, tal e como nos

gustaría.   Intentamos na medida  do  posible,   ofrecerlles   un  ambiente  estimulante  e

ordeado que lles permita traballar pola súa conta e favorecendo o traballo autónomo.

Tamén  teremos  en  conta  os  espazos  exteriores  que  utilizamos  como  o  patio
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cuberto  e  o  exterior.  As  aulas  específicas  para  talleres  e  experiencias  concretas.

Contamos coas dependencias dun ximnasio para a sesión de psicomoticidade, un aula

para o obradoiro de artes plásticas e as sesión de valores educativos. Este ano, non

poderán ser usados nin a biblioteca nin o salón de actos, a aula de música nin a de

informática por cuestóns de seguridade sanitaria posto que están nun edificio anexo.

8-PLAN DAS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E DA

COMUNICACIÓN

8.1- INTRODUCIÓN

Na sociedade actual as TICS constitúen unha posibilidade fundamental de acceso

á información e a comunicación, tanto para o profesorado coma  para  os  alumnos.

Ninguén pon en dúbida que as TICs  son  un  instrumento  que  potencia, favorece  e

desenvolve os procesos de ensino-aprendizaxe.

As  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación  (TIC)  poden  aportar  todo

tipo  de interesantes  oportunidades  para  apoiar  a  aprendizaxe  na  idade infantil,   tanto

no ámbito  cognitivo  coma  social.  Así,  na  interacción  co ordenador  os nenos e nenas

poden  resolver problemas,  tomar  decisións,  consolidar  as  competencias  adquiridas

noutras  áreas  e  adquirir novas habilidades en colaboración con outros nenos e nenas.

8.2- USO DAS TICS

É necesario realizar experiencias que permitan planificar modelos de integración

destes  materiais  nos  procesos  didácticos  que  se  desenvolven  no  centro mediante  a

exploración das TIC  en  Educación  Infantil,  e  para  elo  dispoñemos  da  utilización

continuada  da  aula  de informática do noso  centro e do encerado dixital , usando a

Internet para acceder  con facilidade ás diferentes actividades  interactivas clasificadas

por ciclos.

Co  ordenador  podemos  traballar   os  contidos  curriculares  dunha  maneira

novidosa:  a  información chégalles aos nosos alumnos  a través de diferentes canles,
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favorecendo  unha  maior  motivación  cara  ás  aprendizaxes;  as  personaxes  móvense,

actúan, explícanlles e amosan todo un mundo de cor e de son no que se ven mergullados,

converténdose  nos protagonistas da súa propia aprendizaxe ao seu propio ritmo e nivel

de competencia curricular. Asemade  van adquirindo novas aprendizaxes e habilidades

como son : o manexo do rato e o coñecemento e manexo do teclado e o escáner.

8.3- RELEVANCIA DAS NOVAS TECNOLOXIAS

Consideramos  ás  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  relevantes

porque::

- Sentan as bases de futuras aprendizaxes.

- Adquírense hábitos de conduta e convivencia.

- Favorecen grandes avances intelectuais.

- Producen unha intensa evolución dos seus órganos sensoriais.

- Posibilitan o traballo individualizado.

- Adquírese autonomía e predisposición ao cambio.

- Facilitan a adquisición das aprendizaxes 

A utilización  do ordenador e do encerado dixital supoñen un recurso moi válido

para traballar  en educación  infantil segundo  os principios básicos desta etapa, como

son:

- Globalidade.

- Interdisciplinariedade

- Autonomía

8.4- INTERVENCIÓN DO PROFESORADO

Todo  o profesorado de Educación Infantil forma parte do equipo das Tics do noso

colexio  e  colabora  no  mantemento  e  actualización  da  páxina  web  do  mesmo,  con

aportacións do ciclo á galería de imaxes, edicións de textos e vídeos sobre os diferentes

eventos e proxectos que se desenvolven a nivel de ciclo ou de centro ao longo de todo o

curso, así como os blogs individuais das docentes. 

Ademais  de  formarse,  familiarizarse  e  adquirir  novos  coñecementos  sobre

diferentes programas informáticos (Software) coma o Pinnacle, Picture It, Photoshop, e

ferramentas de autor coma o Edilin, Jclic, Ardora, que nos axudan  a elaborar materiais
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propios axeitados ás características do noso centro e do noso alumnado para traballar co

ordenador na propia aula  e na aula de informática e co encerado dixital na biblioteca do

noso centro educativo.

9-INCLUSIÓN DO CICLO DE E. INFANTIL NO PLAN LECTOR DO

CENTRO.

É durante a etapa de infantil  cando se comezan a realizar actividades que van

colocando  os  cimentos  sobre  os  que  logo  se  asentará  o  desenvolvemento  da

competencia comunicativa, que se inicia nestas idades.

 A  competencia  de  expresión  lingüística implica  a  utilización  da  lingua  como

instrumento de comunicación, permitíndolles expresar os seus pensamentos, emocións,

vivencias e opinións. Nestas idades os rapaces/as teñen moita locuacidade, moitas ganas

de  contar,  de  transmitir,  de  compartir  co  grupo  as  propias  experiencias.  É  de  vital

importancia deseñar e programar actividades onde se lles permita contar, falar, como na

asamblea ou faladoiro. Ademais de enriquecer a súa expresión sintáctica, morfolóxica e

vocabulario, van aprendendo a escoitar aos compañeiros, a valorar outras opinións e a

respectar  os  turnos  de  palabra,  axudándoos  desta  forma  a  superar  o  egocentrismo.

Ademais  argumentan,  formulan  hipóteses,  debaten,  discuten,  opinan,  establecen

relacións...e  van  aprendendo  certas  normas  que  deben  rexer  unha  conversa.  (Este

obxectivo aínda debe ser reforzado nos cursos de primaria).

Así o alumnado vai aprendendo construcións máis complexas das frases e vaise

incrementando e enriquecentdo a súa capacidade comunicativa...

Ofreceráselle un clima no que se anime a ler. A lectura é unha actividade continúa

na aula, enseñándolles o valor comunicativo desta.  Lemos enunciados, lemos contos,

lemos libros divulgativos, lemos poesía, lemos carteis, lemos notas, símbolos...  Lemos

para  enterarnos,  para  obter  información,  e  lemos  por  suposto  para  gozar.   Desde  o

momento de entrada na escola, favorécese a proximidade e o encontro cos contos. Cos

contos lidos e contados van enriquecendo a súa linguaxe e van desenvolvendo o interés
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pola palabra escrita.

As ilustracións que acompañan a moitos dos contos que escoitan contar á profe,

permítelles reter mellor a historia e incluso reconstruíla logo, seguindo a secuencia de

imaxes. Esta actividade ademais vén reforzada polo gusto do alumnado desta etapa por

escoitar moitas veces o mesmo conto, relacionado coa seguridade que lles dá o coñecer

o final e que non van ter sorpresas desagradables. Son as súas primeiras experiencias

como narradores.

O seguinte paso é o afán de imitación do profesor que está lendo o libro, lendo as

palabras alí escritas, que eles aínda non son capaces de descifrar dun xeito convencional,

pero que sen dúbida “len” á súa maneira, a historia que xa memorizaron, por mil veces

escoitada. De aí darán o paso ao interese real (arredor dos cinco anos) por descifrar

realmente o código, ler de verdade. En definitiva, senten interés polo código escrito que

aparece nos distintos textos cos que está en contacto.   

En canto á escritura, as actividades regladas están orientadas a traballar o sistema

de escritura, fandendo medrar o interese por representar as palabras no papel e desde

moi pronto xogan a escribir facendo garabatos, que imitan as letras e que eles sós son

capaces de “ler”. Esa motivación ten que ser aproveitada para ir aprendendo a utilizar o

código escrito.

A  competencia literaria vaise formando a través dos moitos contos que escoitan,

repetidos tantas veces, que coñecen de memoria e que xa escollen para volver a ser

escoitado, amosando así as súas preferencias. Estas historias pódense aproveitar para

fantasear e completar ou inventar historias (o comenzo da creación e expresión literaria).

Ademais destas actividade cos libros que fai cada titora na aula; no noso centro o

alumnado de infantil ten unha sesión   semanal   de animación à lectura   impartida polo apoio

educativo na que realiza actividades de contacontos e actividades plásticas relacionadas

cos contos e a literatura infantil; nesta mesma sesión semanal cabe destacar o traballo de

expresión  oral  que  ten  como  obxectivo  reforzar  e  desenvolver  as  competencias  en

comunicación lingüística. O préstamo para a casa realízao cada titora na súa biblioteca de

aula, dotada para a utilización libre e  para este fin a partir do mês de xaneiro.

Mochilas viaxeiras
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 Cada aula conta con cadansúa mochila (dúas no caso das aulas con máis de 20) e por

quendas semanais os alumnos/as levávana para casa o venres e devólvena ao xoves

seguinte.  Procuramos que conteña publicacións con distintos tipos de textos, incluídos

algún máis específicos para as nais e país, dando cabida aos contos, álbums ilustrados,

cómics,  libros  temáticos,  dvds  divulgativos  e  contos  de  animación  en  dvd,  e  revista

educativa para as familias. Acompáñase dunha libreta onde calquera membro da familia

pode facer aportacións e deixar as súas impresións.

 

 10. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

10.1- Características xerais:

 
• Dá calidade á acción educativa.

• Mellora a intervención pedagóxica.

• Facilita  a  investigación  do  profesorado,  permite  recoller  información  en  cada

momento que será utilizada para a reorientación e tomas de decisións ao respecto

do proceso.

• No que fai referencia ao alumnado, ter presente que son as capacidades e non as

condutas ou rendementos o que debe constituír obxecto de avaliación. 

O currículo de E.I., recolle: 

• A  avaliación  terá  como  fin  a  identificación  das  aprendizaxes  consolidadas  polo

alumnado, así como a valoración do desenvolvemento alcanzado. Ten, polo tanto,

un  carácter  netamente  formativo.  Nesta  formulación,  os  criterios  de  avaliación

concíbense como unha referencia para orientar a acción educativa.

• Concíbese  como  unha  reflexión  activa  acerca  da  realidade  educativa  diaria,

instrumentalizada  pola  observación  e  finalizada  cara  a  retroalimentación  das

programacións en catro campos de actuación:

-  procesos  de  interacción  afectiva  e  de  comunicación  entre  as  persoas

implicadas  no proceso educativo da nena e o neno, nos contextos escolar, familiar

e social.
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- optimización das condicións organizativas e dos recursos dispoñibles.

-  desenvolvemento  das  capacidades  do  alumnado  de  acordo  aos  Obxectivos

Xerais de etapa.

-  adecuación  das  programacións  ás  nenas  e  nenos  e  ás  súas  características

individuais, ao fío dos Obxectivos Xerais de etapa.

10.2-Na programación:

Débese  realizar  unha  avaliación  de  todo  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe,  en

relación ao alumnado e ao labor docente, ademais do funcionamento e a validez das

normas prescriptivas, segundo o publicado na Orde do 25 de xuño de 2009, pola que se

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

infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

• Inicial. Recollida de datos. A partir da entrevista inicial coas familias, os informes

se os houbese, e a observación directa por parte da titora fundamentalmente. (Nos

anexos aparece copia do modelo de entrevista inicial a cubrir polas familias).

• Continua.  Observando  e  reflectindo  mediante  anotacións  as  incidencias  do

proceso  educativo  relativo  ás  capacidades  do  neno  e  nena  con  respecto  ao

avaliado  inicialmente.  Aspectos  a  rexistrar:  relacionais,  persoais,  adaptación  á

escola, traballos e producións propias das criaturas. Recursos: rexistro de datos,

diario escolar, fichas individuais, rexistro de actividades e incidencias, mapas de

interacción  grupal,  actividades  específicas  que  nos  aporten  datos  sobre  a

consecución do alumnado, conversacións e diálogos, gravacións....

• Sumativa. Será a historia resultante das observacións feitas a través da avaliación

continua e cotexadas cos intercambios verbais profesorado-familia.

Todo  o  alumnado  contará  no  seu  expediente  académico  coa  seguinte

documentación:

• Informe persoal. Referidos aos datos persoais e de escolaridade.

• Informe de avaliación inicial.

• Informe anual individualizado.

• Informe individualizado de final de ciclo.
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•
Na Orde de avaliación aparecen estes documentos que serán os modelos que

utilizaremos para o noso alumnado.

 Tal e como dixemos, as familias serán informadas con regularidade da evolución e

progresos dos seus fillos e fillas. Unha das canles será a través dos Informes individuais

escritos, ao final de cada trimestre, que desde hai xa varios cursos cúbrense no programa

informático XADE. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

A concepción de escola como grupo humano implica a aceptación da diversidade

dos alumnos/as,  que como parte  dela,  integran e enriquecen o labor  educativo.  É un

concepto amplo que inclúe aparte das dificultades de aprendizaxe, as dificultades físicas,

psíquicas e sensoriais, os grupos de risco, as minorías étnicas… Polo tanto a importancia

da atención á diversidade é tal que debe estar presente  na Programación de Actividades

e  Tarefas  como  ben  reflicte  a  Orde  do  22  de  xullo  de  1997,  pola  que  se  regulan

determinados  aspectos  de  organización  e  funcionamento  das  escolas  de  educación

infantil e dos colexios de educación primaria e modificada pola Orde do 28 de xuño de

2010,  onde  se  fai  referencia  a  que  atención  á  diversidade  afecta  ao  conxunto  do

alumnado e non só aos nenos/as con necesidades específicas de apoio educativo.

Esta aceptación do alumnado, supón por parte do profesorado unha análise e unha

reflexión sobre o seu grupo de alumnos/as, aceptando que cada un deles ten os seus

propios  intereses,  capacidades,  e  necesidades,  o  que  leva  consigo  á  necesidade  de

ofrecer a cada suxeito a axuda pedagóxica que precise en cada momento. Isto implica

que  sexa  necesario  por  parte  dos  docentes  a  adopción  e  utilización  de  estratexias

efectivas que garantan a atención á diversidade da aula, tal e como se recolle no Decreto

229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade. 

Esas estratexias serán:

• A  modificación  dos  tempos  das  actividades  de  aprendizaxe  adaptándose  aos

ritmos individuais de cada alumno/a.

• A adecuación da axuda pedagóxica, valorando os resultados que se obteñan nos
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procesos de avaluación.

• A adecuación da metodoloxía ás necesidades do momento.

• E  a  adecuación  de  cada  unha  das  actividades  ás  diferenzas  individuais  do

alumnado da aula.

Tamén se realizarán medidas de reforzo e ampliación para antender aos nenos/as

que presenten  ritmos de aprendizaxe e traballo máis lentos ou rápidos ( deseño doutras

actividades,  utilización  doutro  tipo  de  material…)  Haberá  tamen  reforzos  educativos

dentro e fóra das aulas dos titores que o soliciten, que serán impartidos por profesorado

do  ciclo  con  liberación  horaria  (ditos  reforzos  concretaraos  cada  titor/a  na  súa

programación diaria ) ou por profesores específicos, mestre de P.T. ,  mestre de A.L.,

persoal auxiliar como coidador…

No  caso  de  non  resultar  satisfactorios  estas  estratexias  procederase  a  realizar

reforzos educativos axustados ás necesidades dos alumnos/as, atendendo á  Orde do 6

de Outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións  do currículo nas ensinanzas de

réxime  xeral  e  teremos  que  dispor  de  recursos  materiais  que  permitan  deseñar

actividades axustadas aos diferentes ritmos e intereses que poidan presentarse na aula.

Dentro do centro, contarase coa colaboración e asesoramento do Departamento de

Orientación que será o encargado de avaliar e marcar as directrices e pautas a seguir na

aula, tendo en conta o disposto no decreto 120/1998 do 23 de Abril, polo que se regula a

Orientación Educativa e Profesional na Comunidade Autonóma de Galicia e solicitaremos

a intervención dos Equipos de Orientación Específicos co alumnado que o necesite. Cabe

facer mención de que viñeron a principios de curso a facer un diágnóstico a un alumno de

Educación Infantil.

Para  apostar  firmemente  pola  educación  inclusiva  e  pola  equidade  no  ensino

público, é necesario dar a formación precisa ao profesorado e especialistas que traballan

desde os departamentos de Orientación dos centros e desde os Equipos de Orientación

Específicos,  dotar  dos  recursos  humanos  suficientes  para  poder  atender  a  todas  as

necesidades, disminuir  as ratios nas aulas con alumnado con necesidades educativas
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especiais,  elaborar  campañas  de  sensibilización  da  poboación  e  proporcionar  unas

instrucións claras sobre como debemos levar a cabo o noso traballo cunha escola que

atenda á diversidade.

12. ANEXOS

              PROXECTO DAS ACTIVIDADES DO APOIO EDUCATIVO

                                   Curso 2021-22

O currículo de Educación Infantil, sinala no seu artigo 3º.

1. A finalidade da Educación infantil é a de contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo,

social e intelectual das nenas e dos nenos.

2. Na educación infantil  atenderase progresivamente ao desenvolvemento afectivo,  ao

movemento e aos hábitos de control corporal, ás manifestacións da comunicación e da

linguaxe,  ás  pautas  elementais  de  convivencia  e  relación  social,  así  como  ao

descubrimento das características físicas e sociais do medio. Ademais facilitarase que

nenas e nenos elaboren unha imaxe de si  mesmos, positiva e equilibrada e adquiran

autonomía persoal. 

Polo tanto, calquera actividade educativa plantexada dentro da escola, debe incidir e

axudar a acadar os fins arriba expostos. Como mestra responsable, das actividades de

apoio educativo e en estreita coordinación coas mestras titoras dos vosos fillos e fillas, a

miña proposta pretende ser coherente cos obxectivos,  contidos e metodoloxía  que o

currículo fixa para esta etapa educativa, conferíndolle a mesma importancia a todas as

situacións de aprendizaxe.

O motor  principal  da  acción  educativa  debe  ser,  polo  tanto,  o  desenvolvemento

integral da persoa, a través de experiencias e actividades didácticas de carácter lúdico,

partindo da realidade individual de cada criatura para chegar a acadar, de xeito gradual ,

os obxectivos sinalados para esta etapa educativa.  Ademais o noso currículo  no seu
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anexo II, recolle  a importancia de introducir xa desde esta etapa educativa as oito

competencias a desenvolver e á acadar ao longo do ensino básico.  Pensamos que

estas  actividades  son  un  exemplo  de proposta  globalizada para  o  logro  de todas as

competencias,  con  especial  incidencia  na  competencia  en  comunicación  lingüística,

competencia cultural  e artística,  social  e cidadá,  competencia na interación co mundo

físico,   competencia  para  aprender  a  aprender  e  por  suposto  “autonomía  e  iniciativa

persoal”. 

Desde esta  perspectiva educativa,  deseñáronse as  actividades e  obradoiros  que

levaremos a cabo este curso escolar 2021-22:

• Obradoiro de expresión artística. (Arte).  Dúas sesións semanais  para  todaos os

grupos na aula da mestra de  apoio. 

• Obradoiro: “ Ler, gozar, e aprender” (Biblioteca e animación á lectura). Unha sesión

semanjal con cada un dos 4 grupos.

METODOLOXÍA COMÚN A TODAS AS ACTIVIDADES.

➢ Os  métodos  de  traballo  basearanse  nas  experiencias,  actividades  e  o  xogo,  e

aplicaranse nun ambiente de afecto e confianza para potenciar a autoestima e a

integración social.

➢ Fomentarase  unha  aprendizaxe  construtivista,  facéndoos  parte  activa  de  todas  as

actividades e non meros receptores.

➢ Buscaranse actividades que teñan interese e significado para eles e elas, creando un

ambiente de aprendizaxe favorable.

➢ Organizaranse situacións de aprendizaxe que lles permita comprender á realidade que

os  envolve  e  daráselle  prioridade  ás  temáticas  socialmente  relevantes,  para

favorecer  a  súa  integración  no  entramado social  que  os  poña  en  situación  de

afrontar novas experiencias e interaccións.

➢ Potenciarase a observación, a exploración, a experimentación, a interpretación e a

expresión da realidade. Todo nun ambiente de afecto e confianza, que favoreza o

coñecemento.
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➢ Considérase o xogo  como un elemento educativo de primeira orde para traballar os

contidos  referidos  a  todas  as  experiencias,  polo  seu  carácter  motivador,  polas

posibilidades  que  lle  ofrece  á  criatura  para  que  explore  distintas  maneiras  de

expresión e por permitir a interacción entre iguais e co adulto.

➢ Farase  que  o  alumnado  reflexione  sobre  os  seus  progresos,  mostrándolles

produccións dunha etapa anterior e favorecendo un   acto de coavaliación, tanto

polo recoñecemento persoal e da persoa docente das aprendizaxes realizadas. Isto

resulta  sempre satisfactorio  e un motivo de fortalecemento da autoestima e de

progreso.

➢ Poñerase especial  atención á observación dos procesos, facendo un seguimento e

unha intervención diferenciada e coherente. A partir da observación do que saben

podemos intervir en cada caso de xeito máis cercano aos seus coñecementos.

➢ Crearase un clima de aceptación e respecto mutuo no que equivocarse sexa un paso

máis no proceso de aprendizaxe.

➢ Planificaranse situacións que supoñan para o alumnado pequenos retos que actúen

como estímulos para avanzar.

➢ Orientaráselles  cara a busca de solucións, favorecendo a súa autonomía.

➢ Compartirase  a  maneira  de  aprender,  para  axudalos  a  confirmar  as  súas  propias

estratexias, e a imaxinar e probar outras novas, facilitando a posta en común das

diferentes estratexias que emprega cada persoa.

➢ Promóvese o traballo  colaborativo,   o  intercambio de puntos de vista,  dándolles a

posibilidade de  que expresen e argumenten as súas opinións; para que sexan

quen  de  buscar  solucións  creativas,  individualmente  e  en  grupo,  a  problemas

prácticos da súa vida cotiá e do seu contorno. Todo isto nun clima de respecto e

aceptación mutua, colaboración e solidariedade.

➢ Resumindo,  no desenvolvemento  das destrezas e  capacidades individuais,  na súa

interacción  co  medio  e  cos  iguais,  contribúese  á  evolución  do  pensamento,

ensinando  a  pensar  e  a  aprender  (pensamento  crítico,  toma  de  decisións,

resolución de problemas, utilización de recursos cognitivos...) e séntanse as bases

para posteriores aprendizaxes.
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OBRADOIRO DE EXPRESIÓN VISUAL E PLÁSTICA ARTÍSTICA.

A través do contacto coa linguaxe plástica preténdese traballar con aqueles medios

de expresión  que favorezan a  sensibilidade estética,  a  apreciación  e  a  manifestación

creativa das nenas e dos nenos a partir de contidos que se refiran á capacidade creativa

para comunicar, representar e expresar a realidade. 

A metodoloxía principal  das diferentes propostas,  poderíase resumir  dicindo, que

pretende favorecer as actividades: activas,  lúdicas, formativas, dinámicas, participativas,

imaxinativas, que propician o pensamento, o debate, o diálogo, a opinión, a suxestión,

que  favorecen  o  respecto  e  a  crítica.  Actividades  para  aprender  construtivamente,

experimentando e mesmo, errando.

Os contidos a traballar:

➢ Exploración sensorial dos elementos presentes no contorno integrando actividades de

tocar, ulir, oír e ver.

➢ Potenciación  da imaxinación  e  fantasía  do alumnado para  enriquecer  a  actividade

creativa.

➢  Experimentación  e  descubrimento  dalgúns  elementos  que  configuran  a  linguaxe

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

➢ Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos das formas

de expresión -cor, forma, liña, movemento, volume, texturas, entre outros- que lles

permitan ás nenas e aos nenos desenvolver a súa sensibilidade estética.

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

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

esponxas..., e das distintas técnicas -debuxo, pintura, collage, amasado, modelado,

escultura e a combinación de dúas ou máis técnicas...- como recursos e medios de

expresión e comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias, fantasías,

experiencias...

➢ Experimentación e coñecemento das posibilidades de transformación dos diferentes

materiais e obxectos.

➢ Achegamento,  interpretación  e  valoración  de  diferentes  tipos  de  obras  plásticas
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presentes  na  aula,  no  contorno,  en  museos  e  exposicións  reais  ou  virtuais,

obradoiros de artistas e persoas artesás manifestando e compartindo a través das

diversas linguaxes as sensacións e emocións que producen, así como indicando o

que gusta e o que non.

➢ Planificación  do  proceso  de  elaboración  dalgunha  obra  plástica,  o  seu

desenvolvemento e posterior comunicación, valorando a realización de bosquexos

para a consecución dunha melloría na produción.

OBRADOIRO: LER, GOZAR E APRENDER. (Animación á lectura)

A elección deste obradoiro vén xustificada pola necesidade de  organizar espazos e

tempos que garantan unha presenza cotiá da lectura no contexto escolar. A escola debe

fomentar que o alumnado interactúe con textos de distintos tipos para contribuír á súa

incorporación ao mundo letrado.

A biblioteca é un espazo privilexiado de recursos  como fonte de información e fonte

de pracer.

O achegamento á literatura farémola desde unha doble vertente:

- Como usuarios que reflexionamos sobre distintos tipos de texto.

- Como produtores coa creación de distintos textos.

Os contidos a traballar:

➢ Escoita e comprensión da lectura en voz alta,  de contos, relatos, lendas, poesías,

rimas, adiviñas, teatro... tanto tradicionais como contemporáneas, nas dúas linguas

oficiais, e como fonte de pracer e de aprendizaxe compartido.

➢ Utilización de contos,  relatos e lendas como fontes valiosas para que as criaturas

fagan  inferencias  simples  sobre  características  dos  personaxes,  os  seus

sentimentos e actitudes e da trama en si mesma.

➢ Expoñerase ás criaturas con moita  frecuencia  á audición de narracións e poemas

coidadosamente escollidos respondendo aos intereses das nenas e dos nenos e
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pola calidade da linguaxe.

➢ Interese polos textos escritos,  iniciándose no seu uso e na comprensión das súas

finalidades, participando nas situacións significativas de lectura e escritura que se

traballan.

➢ Produción de diferentes textos tanto individualmente como en grupo, con intencións

distintas: recoller e transmitir información, gozo...

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

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

producen. 

➢ Participación en representacións de contos, títeres, cancións dramatizadas....

➢ Participación  creativa  en  xogos  lingüísticos  -encadeados  de  palabras,  adiviñas,

trabalinguas,  onomatopeas...-  acompañados  de  respostas  corporais  -xestos,

movementos, ritmos...- para divertirse e para aprender na compaña de iguais e de

persoas adultas.

➢ Interese por compartir interpretacións, sensacións, emocións e opinións provocadas

polas producións literarias, iniciándose nos faladoiros literarios.

➢ Coñecemento  e  respecto  das  normas  de  utilización  da  biblioteca,  itulizándoa  con

respecto e coidado.
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