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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

4º de E. Infantil (3 anos):  

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal  

Avanzar no coñecemento e estruturación do seu esquema corporal Identifica e nomea elementos de segmentos corporais.  

 
Nomea algunhas accións que pode realizar coas diferentes partes do seu 
corpo. 

Ser progresivamente autónomo/a nas rutinas e hábitos diarios, 
coñecendo e comezando a utilizar adecuadamente os obxectos 
relacionados con eles. 

Realiza as actividades de xeito progresivo e autónomo. 

 Soluciona pequenos problemas da vida cotiá. 

 Contribúe á orde  

 Observa e atende 

Controlar progresivamente o seu corpo, as habilidades motoras finas e 
adoptar diferentes posturas. 

Adquire maior precisión nos movementos finos. 

 
É quen de coordinar a súa acción coa dos compañeiros e compañeiras, cando 
o xogo o require. 

 Goza nos xogos e actividades psicomotoras 

 Acepta as regras dos xogos. 

Comprender a importancia de algúns coidados para a vida. Recoñece a alimentación como algo necesario para a vida. 

Comezar a comprender que é importante realizar algunha actividade 
física e alimentarse saudablemente  

Sabe que debe realizar exercicio físico e nomea alimentos saudables e 
prexudiciais. 

Coñecemento do contorno  

Expresa oralmente algúns cambios que se producen no medio coa 
chegada das estacións. 

Sabe e coñece os cambios máis relevantes que acontecen no outono e no 
inverno. 

 
Sabe diferenciar e describir consecuencias de fenómenos atmosféricos 
habituais (sol, choiva, xeo...) 

Discrimina a forma circular e cadrada.  Recoñece obxectos do seu contorno con forma circular e cadrada. 

 Realiza clasificacións e seriacións atendendo ás formas traballadas. 
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Identificar os números 1, 2 e 3 asociándoos as cantidades 
correspondentes e realizando as grafías. 

Identifica os números 1, 2 e 3. 

 Asocia os números traballados coas cantidades correspondentes. 

 Realiza a grafía dos números de xeito máis correcta. Conta ata 3. 

Discriminar algunhas propiedades nos obxectos relacionadas coa cor e 
coas calidades aberto-pechado, grande-pequeno, arriba-abaixo, 
poucos-moitos-ningún. 

Sinala obxectos de diferentes cores.  

 Realiza clasificacións atendendo a cor 

 
Identifica obxectos que se encontren arriba-abaixo, que sexan grandes, 
pequenos ou medianos. 

 Emprega os cuantificadores básicos máis, menos, igual. 

Coñecer distintos tipos de animais. Coñece e relaciona determinados animais co seu hábitat. 

Linguaxes: comunicación e representación  

Avanzar na comprensión verbal e na expresión oral, entendendo a 
importancia e a necesidade de comunicarse cos outros 

Comprende os contos lidos. 

 
Sabe que a través da linguaxe oral pode comunicar as súas necesidades, 
sentimentos e emocións. 

 Explora as posibilidades sonoras da voz. 

Comezar a orientarse no espazo gráfico realizando borranchos e trazos 
nun marco delimitado.  

Esborrancha libremente e dentro dun espazo delimitado. 

 Iniciouse no uso da escrita en situación contextualizadas e reais. 

Interpretar e ler imaxes, etiquetas e pictogramas. 
Comprende a información proporcionada polas etiquetas, imaxes e 
pictogramas. 

Utilizar as fórmulas traballadas adecuadamente. Saúda correctamente nunha conversación telefónica. 

 Despídese telefonicamente utilizando a expresión adecuada. 

Producir materiais decorativos utilizando diferentes técnicas plásticas. Utiliza adecuadamente os materiais plásticos. 

 Mestura cores. 

 Goza coas actividades plásticas e artísticas. 

Desenvolver a discriminación auditiva coñecendo algunhas calidades do 
son. 

Discrimina os sons do CD. 
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 Diferencia os sons curtos e longos. 

 Participa e goza nas actividades musicais. 

Utilizar adecuadamente as novas tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empregan as TIC. 

 Identifica as iconas para acceder ós programas. 

5º de E. Infantil (4 anos)  

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal  

Avanzar no coñecemento e estruturación do seu esquema corporal, 
desenvolvendo unha imaxe axustada e positiva de si mesmo/a. 

Identifica algúns elementos do corpo en si mesmo/a e nos  seus 
compañeiros/as. 

 Implícase en tarefas que cre que pode realizar por si mesmo/a. 

Comprender a importancia dalgúns coidados para manterse san-sa. Sabe que debe realizar exercicio. 

 Coñece que debe probar diferentes alimentos. 

Ser progresivamente autónomo/a na satisfacción das necesidades 
básicas e en rutinas e hábitos diarios. 

Realiza as actividades e rutinas diarias de xeito progresivamente autónomo. 

 
Ao rematar unha actividade de pequeno grupo, colabora para ordenar o 
material. 

 Aplica os hábitos adquiridos nas súas actividades diarias. 

Realizar movementos globais e finos con maior coordinación, control e 
precisión. 

Coordina os movementos globais do corpo en distintas accións. 

 Planifica e coordina a súa acción coa dos compañeiros e compañeiras. 

 Adquire maior movemento e precisión nos movementos finos. 

 Participa en xogos e actividades psicomotoras. 

 Desprázase de forma cada vez máis autónoma. 

Coñecemento do contorno (medio físico, natural, social e cultural)  

Expresar oralmente algúns cambios que se producen co paso do tempo 
na natureza. 

Recoñece as características principais do outono e do inverno. 

Coñecer diferentes tipos de animais comprendendo a importancia dos 
animais para a vida das persoas e iniciándose en actitudes de respecto 
e coidado cara eles. 

Relaciona animais co medio físico no que viven. 

 Coñece as características morfolóxicas dalgúns animais traballados 
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Dar mostras de interesarse polo medio natural. É respectuoso/a no medio no que vive. 

 
Amósase sensible cara á conservación e mantemento de ambientes limpos e 
non contaminados. 

Coñecer e valorar o traballo realizado polos diferentes profesionais 
traballados.  

Coñece distintos oficios e recoñece o seu valor na sociedade. 

 
Valora os diferentes servizos sociais e comunitarios do seu contorno 
(mercado, atención sanitaria...). 

Localizar obxectos e situarse a si mesmo/a no espazo atendendo ós 
criterios traballados. 

Realiza clasificacións sinxelas atendendo ó tamaño e a medida. 

Discriminar as formas circular, cadrada e triangular. Realiza clasificacións e seriacións atendendo ás formas traballadas. 

Recoñecer os cardinais e os ordinais  Conta ata 6. 

 Fai agrupacións de obxectos atendendo a unha determinada cantidade.  

 Compara, ordena e agrupa coleccións de elementos. 

Discriminar algunhas propiedades dos obxectos relacionadas coa cor e 
con calidades traballadas. 

Sabe distinguir as cores. 

 Identifica obxectos que se encontran abertos e pechados. 

 Discrimina texturas. 

Linguaxe: comunicación e representación  

Avanzar na comprensión verbal e na expresión oral, entendendo a 
importancia e a necesidade de comunicarse cos outros.  

Comprende os contos. 

 Exprésase con frases correctas e terminadas. 

 Narra coas súas propias palabras os contos traballados. 

 
Gusta de participar en xogos lingüísticos “encadeados de palabras, adiviñas, 
trabalinguas, onomatopeas...” 

Exprésase de xeito adecuado a idade aumentando progresivamente o 
vocabulario. 

Pronuncia de xeito cada vez máis claro e correcto as palabras do vocabulario. 

 Participa activamente na interpretación de cancións e xogos musicais. 

 
Participa activamente e goza en actividades de dramatización, xogo simbólico 
e outros xogos de expresión... 

Comezar a orientarse no espazo gráfico realizando trazos e grafías nun Realiza trazos e grafías de letras e números  con progresiva e precisión. 
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marco delimitado. 

 Coñece a direccionalidade da lectura e da escritura. 

Interpretar e ler imaxes, carteis, etiquetas e pictogramas.  
Comprende a información proporcionada polas etiquetas, as imaxes e os 
pictogramas. 

Producir materiais decorativos utilizando diferentes técnicas plásticas. Utiliza adecuadamente os materiais plásticos. 

 Mesturas as cores nas súas producións. 

 Participa nas actividades plásticas e artísticas. 

 Crea a súa propia obra de arte. 

 Produce sons e ritmos empregando instrumentos musicais.  

Utilizar as fórmulas traballadas adecuadamente. Saúda correctamente nunha conversación telefónica. 

 Despídese telefonicamente utilizando a expresión adecuada. 

Utilizar adecuadamente o recursos e medios que achegan as novas 
tecnoloxías da información e da comunicación. 

Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empregan as TIC. 

 Sabe que debe facer un uso moderado dos recursos tecnolóxicos. 

 
Recoñece a utilidade da cámara fotográfica como ferramenta para captar a 
realidade. 

6º de E. Infantil (5 anos)  

Coñecemento de si mesmos e autonomía persoal  

Controlar o seu corpo nas súas actividades e rutinas diarias. É cada vez máis autónomo/a na satisfacción das súas necesidades básicas. 

 Mellora a motricidade global e fina. 

 Progresa no coñecemento do seu esquema corporal. 

 Controla os movementos do seu corpo e adquire maior precisión neles. 

 Progresa a coordinación óculo-manual. 

Distinguir os sentidos e identificar sensacións a través deles. Sabe onde están localizados os diferentes órganos dos sentidos. 

Realizar autonomamente e con iniciativa actividades habituais para 
satisfacer necesidades básicas. 

Posúe as destrezas motoras necesarias para a realización das actividades 
cotiás. 

Consolidar progresivamente hábitos de coidado persoal, hixiene, saúde 
e benestar. 

É autónomo no coidado de si mesmo. 

 
Sabe que debe descansar dabondo para poder realizar as actividades ó longo 
do día. 
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Realiza algunhas das actividades relacionadas coas rutinas cotiás sen que o 
adulto lle mande. 

Coñecemento do contorno (medio físico, natural, social e cultural)  

Dar mostras de interesarse polo medio natural. 
Comprende que as plantas e os animais son necesarios para a vida das 
persoas. 

 
Identifica que os seres vivos seguen un ciclo vital: nacen, medran, 
reprodúcense, morren. 

 
Observa e nomea algúns dos cambios que se producen no medio coas 
chegada das diferentes estacións. 

Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do seu 
contorno, algunhas características da súa organización e os principais 
servicios comunitarios que ofrecen. 

Identifica os membros da súa familia. 

 Coñece algunhas relacións de parentesco. 

 Participa nas festas. 

 Nomea algúns medios de transporte. 

 Identifica obxectos relacionándoos coas diferentes profesións traballadas. 

 Coñece distintos oficios e recoñece o seu valor na sociedade. 

Agrupar, clasificar e ordenar elementos e coleccións segundo 
semellanzas e diferenzas ostensibles, discriminar e comparar algunhas 
magnitudes e cuantificar coleccións mediante o uso da serie numérica. 

Discrimina as cores traballadas. 

 
Realiza diferentes clasificacións e agrupacións atendendo a diversos criterios 
de tamaño, forma, cor, propiedades, situación espacial e medida. 

 Recoñece as formas circular, cadrada, triangular e rectangular. 

 Sabe situarse no tempo. 

 Realiza as grafías dos números do 0 ao 10. 

 Conta ata 10. 

 Identifica o primeiro e último dunha colección. 

Linguaxe: comunicación e representación  

Avanzar na compresión verbal e na expresión oral. Comprende os contos. 

 Contesta correctamente ás preguntas formuladas sobre o conto. 
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Comprender mensaxes e textos diversos transmitidos de forma oral 
amosando unha actitude de escoita e comunicación atenta, 
respectuosa, activa e positiva en situacións de interacción. 

Exprésase de xeito adecuado á idade, aumentando progresivamente o 
vocabulario. 

 Memoriza rimas e poesías sinxelas. 

 Participa nas conversas 

Mostrar interese polos textos escritos 
Manipula diferentes soportes da lingua escrita: imaxes, fotografías, material 
do alumno, contos... 

 Relaciona sons coa grafía da letra. 

 Sabe que se escribe de esquerda a dereita e de arriba a abaixo. 

Iniciarse nos usos orais da lectura e da escritura, segundo o nivel 
madurativo.  

Lee e interpreta imaxes, etiquetas, pictogramas, carteis. 

 Sabe a direccionalidade correcta da lectura.  

 Realiza a grafía dalgunhas letras. 

 Coñece algúns contos. 

 
Gusta de participar en xogos lingüísticos “encadeados de palabras, adiviñas, 
trabalinguas, onomatopeas...” 

Utilizar adecuadamente os recursos e medios que achegan as novas 
tecnoloxías da información e da comunicación. 

Recoñece as iconas dalgúns programas. 

 
Sabe que non debe permanecer moito tempo vendo a televisión ou diante do 
ordenador. 

 Mantén unha conversación telefónica de xeito fluído. 

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación directa. 
- Diálogos cos nenos/as. 
- Valoración das actividades e traballos realizados ó longo do curso. 
- Feedback coas familias. 

Instrumentos: 
- Contos e material de comprensión dos contos. 
- Material escolar (material de lecto-escritura, material de lóxica 

matemática, material de expresión plástica e grafismos). 
- CD´s de relaxación. 
- CD de cancións adaptado por idades. 
- CD de música clásica. 
- DVD de xogos interactivos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A avaliación será global, formativa e continua. 
Terase en conta as cualificacións obtidas na primeira e segunda avaliación 
e, de xeito moi positivo, valorarase todo o traballado polos nenos/as na 
última avaliación.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
  Non procede 

 

Criterios de cualificación: 
 

  Non procede 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non necesarios.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Material en PDF de ampliación e repaso das actividades 
programadas para a 3ª avaliación.  

- Material de repaso da 1ª e da 2ª avaliación en canto a conceptos 
básicos. 

- Libros de contos e actividades de compresión.  
- Traballos feitos nos cadernos de aula. 
- Proposición de distintas actividades utilizando diversos medios 

audiovisuais. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Todo o alumnado dispón de algún sistema de conectividade. 

- Emprégase principalmente Whasp e correo electrónico.  

- Comunicacións telefónicas cos pais/nais co fin de orientar a 
realización das actividades.  

Materiais e recursos 

- Contos.  
- Cadernos de aula. 
- Arquivos en distintos formatos enviados por diversos medios 

telemáticas. 
- Material auditivo correspondente á programación de cada nivel. 
- Material audiovisual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
   Mensaxería  e comunicación telefónica.  

Publicidade  Publicación na páxina Wb do centro. 


