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QUE  APRENDEN   AOS  TRES ANOS  ...
Identidade e autonom ía :
Ser  progresivamente autónomos.
Expresar sentimentos a través do 
movemento.
Distinguir sabores.
Orientarse no espazo.
Controlar trazos horizontais, verticais e 
circulares.
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Descubrimento do Medio físico e social :

Participar en conversacións e diálogos.
Recoñecer aos membros da comunidade
escolar.
Adaptarse aos tempos e actividades 
escolares.
Apreciar os cambios do entorno.
Identificar animais da terra, auga e aire.
Coñecer algunhas características dos 
animais salvaxes e domésticos 
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Linguaxe :

- Memorizar poesías e rimas.
- Integrar na súa linguaxe vocabulario de distintos temas.
- Construir frases.
- Participar en actividades orais.
- Expresar ideas sobre los cuentos.
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Pensamento lóxico – matemático :

- Discriminar tamaños .
- Identificar algunhas figuras xeométricas.
- Distinguir conceptos espaciais.
- Recoñecer cores.
- Recoñecer asociacións lóxicaas.
- Coñecer números.
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Expresión Plástica :

- Aplicar algunhas técnicas plásticas : estampación , 
modelado...
- Emplear distintos instrumentos nas súas creacións
plásticas.

Expresión  Musical  e Corporal :

- Memorizar cancións , seguir un ritmo dado ,diferencias 
sóns....
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Habilidades de Comunicación :

- Saudar ,despedirse e presentarse.
- Solicitar axuda.
- Expresar os seus sentimentos.
- Respetar os sentimentos dos demais.
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Valores :

- Respetar e coidar as plantas e animais.
- Respetar as diferenzas físicas.
- Compartir xoguetes e pertenzas.
- Aceptar as normas de convivencia.
- Coidar os materiais e xoguetes da clase.
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Saídas programadas :
Ademais das programadas  na

Programación Xeral anual , faremos :

•Rutas urbanas animadas.
• Concertos – Pazo da Opera ( Coruña ).
•As saídas serán aboadas polas familias 
cunha cuota .
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Materiais :

•Método Tic – Tac ( Ed. Rodeira – Edebé ): 

•Cadernos fichas , tres por trimestre.
•Contos , tres  por trimestre.

•Material funxible e outros , entrégase a lista o 
primeiro día de clase.
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NORMAS E 
RECOMENDACIÓNS (1)
•Roupa cómoda que lles permita moverse, xogar e ir sos
ao WC.  Non traer petos, botóns duros, cinturóns…

•Calzado con velcro, sen cordóns.

•A roupa de abrigo marcada e con cinta para colgar

• Psicomotricidade: calzado deportivo e chandal.
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NORMAS E 
RECOMENDACIÓNS (2)
•Almorzo de media mañá:

•Deberán traer un vaso de plástico.
•Evitar no posible a bollería industrial.
•Non debe ser moi abundante.
•Poderán traer iogures bebibles.

•Aniversarios:

•Non se reparten as invitacións dentro da clase.
•Se se traen golosinas repartiranse á saída.
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NORMAS E 
RECOMENDACIÓNS (3)

•Entradas e Saídas

•Rógase puntualidade.

•No caso de chegar máis tarde, ou de recollelo antes 
do horario de saída,  haberá que cubrir xustificante.

•Hai que avisar se ven a recoller ao neno/a unha
persoa distinta da habitual.
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NORMAS E 
RECOMENDACIÓNS (4)
•Se están enfermos deben quedar na casa.
•Accidentes:

•Se é leve solucionarase no colexio (RRI)
•Se fose necesario chamarase á familia.
•Se fose urxente chamarase ao 061 ou 112

•Hai que revisar o pelo dos nenos/as periódicamente para 
evitar o contaxio de piollos
•No colexio non se dará en ningún caso medicación. 
•Avisar se o neno ten algunha alerxia (alimenticia…)
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Colaboración das nais e pais
(D.330/09. Art.11)

•Motivar ao seu fillo/a falando da escola en termos sempre
positivos.
•Fomentar hábitos de autonomía tanto no vestido como na
hixiene,…
•Evitar sobreprotexer aos nenos/as.
•Promover a convivencia ensinándolles a respectar o que 
lles rodea: persoas, animais, plantas e obxectos
•Manter a comunicación coa titora e cumprir na medida da 
súas posibilidades as tarefas da escola na casa.
•O horario semanal de atención ás familias será: MARTES 
16:00 a 17:00. Deberase pedir a cita con anticipación .
•Calquer incidencia ou comunicación, nos horarios de 
entrada, deberán ser comunicados por escrito.
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Proxectos para o presente 
ano
•Participación no xornal escolar .
•Préstamo de contos.
•Saídas programadas.
•Actividades en colaboración co concello ,colexios da zona e 
participación en celebracións e conmemoracións dentro do 
centro.
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Moitas grazas pola
vosa atención
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