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1. Área do coñecemento de si  mesmo e autonomía persoal,

área  de  coñecemento  do  contorno,  área  de  linguaxes:

comunicación e representación.

1.1. Obxectivos xerais da Educación Infantil.

A Educación Infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nos nenos as capacidades

que lles permitan: 

- Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, as súas posibilidades de

acción e aprender a respectar as diferenzas.

- Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social.

- Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.

- Desenvolver as súas capacidades afectivas.

- Relacionarse  cos  demais  e  adquirir  progresivamente  pautas  elementais  de

convivencia e de relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de

conflictos.

- Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de

expresión.

- Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e achegarse á lectura e escritura

como medio de comunicación, información e gozo.

- Achegarse,  na  medida  das  súas  posibilidades,  ao  uso  das  tecnoloxías  da

información e da comunicación.

1.2. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e competencias

imprescindibles.

Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal.

Obxectivos:

- Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e algunhas

das súas funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de expresión, e

coordinando  e  controlando  cada  vez  con  maior  precisión  xestos  e

movementos.

- Identificar  os propios sentimentos, emocións,  necesidades e preferencias,  e

ser  capaces de expresalos  e comunicalos,  así  como identificar  e  respectar
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tamén os das outras persoas.

- Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras

persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración

e mais evitando a adopción de comportamentos de submisión ou dominio.

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

hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando e gozando

das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional.

- Progresar  na  adquisición  de hábitos  de orde,  constancia  e  planificación  no

desenvolvemento das tarefas.

- Descubrir,  coñecer  e  vivir  o  xogo  como  medio  que  favorece  a  aceptación

propia, o desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respeto

ás  demáis  persoas,  a  aceptación  de  regras,  a  seguridade  persoal  e  a

aceptación da identidade sexual e cultural. 

Contidos:

- Exploración  do  propio  corpo.  Identificación  e  aceptación  progresiva  das

características propias.

- Aceptación e valoración axustada e positiva de si mesmo, das posibilidades e

limitacións propias.

- Valoración positiva e respecto polas diferenzas,  aceptación da identidade e

características dos demais, evitando actitudes discriminatorias.

- Identificación e expresión de sentimentos, emocións, vivenzas, preferencias e

intereses propios e dos demáis. Control progresivo dos propios sentimentos e

emocións.

- Comprensión  e  aceptación  de  regras  para  xogar,  participación  na  súa

regulación e valoración da súa necesidade e do papel do xogo como medio de

desfrute e de relación cos demáis. 

- Accións e situacións que favorecen a saúde e xenera benestar propio e dos

demáis.

Criterios de avaliación:

- Logra un esbozo da figura humana, diferenciando: cabeza e corpo, brazos,

pernas e pés.

- Mostra satisfacción polas súas accións e produccións.

- Participa activamente nas actividades e tarefas.

- Gústalle facer encargos e ter responsabilidades.
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- Remata as tarefas e actividades que empeza.

- Identifica nas demáis persoas estados de ánimo e emocións.
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Área do coñecemento do contorno:

Obxectivos:

- Observar e explorar de forma activa o seu contorno, xerando interpretacións

sobre algunhas situacións e feitos significativos, mais mostrando interese polo

seu coñecemento.

- Observar os cambios e modificacións a que están sometidos os elementos do

contorno  e  relacionados  cos  factores  que  os  producen,  desenvolvendo

actitudes de coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación.

- Iniciarse  nas  habilidades  matemáticas,  manipulando  funcionalmente

elementos e coleccións, identificando os seus atributos e calidades e mais

establecendo relacións de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación.

- Empregar  o  coñecemento  matemático  para  interpretar  a  vida  en clave de

lóxica,  comprendendo  situacións  e  resolvendo  problemas:  establecendo

relacións,  explorando,  ordenando,  comparando,  cuantificando,  medindo,

pesando, etc.

- Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da

cultura  galega  –expresións  artísticas,  costumes,  festas  populares,  folclore,

gastronomía, etc.

Contidos:

- Clasificación de obxectos e cuantificación de coleccións.

- Propiedades e características das formas planas e exploración no contorno:

triángulo, círculo, cadrado, rectángulo.

- Uso do número na vida diaria: identificar, contar, clasificar, numerar, medir e

ordenar.

- Operacións de cálculo sinxelas e funcionais e resolución de problemas da

vida cotiá.

- Orientación  temporal  a  través  das  rutinas  (ó  longo  do  día)  e  traballo  co

calendario.
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- Recoñecemento dalgúns sinais de identidade cultural do contorno e interese

por participar en tarefas sociais e culturais. Sucesos e persoas relevantes da

súa comunidade.

Criterios de avaliación:

- Recoñece  algunhas  figuras  xeométricas:  rectángulo,  cadrado,  círculo,

triángulo.

- Coñece a serie numérica.

- Le cantidades empregando diferentes estratexias.

- Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado.

Área de Linguaxes: comunicación e representación.

Obxectivos:

- Utilizar  as  diferentes  linguaxes  como  instrumentos  de  comunicación,  de

expresión de ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e de

gozo.

- Comprender  a  intencionalidade educativa  doutros  nenos/as,  así  como das

persoas adultas,adoptando unha actitude positiva cara ás linguas.

- Iniciarse  no uso da lingua escrita  de  forma lúdica,  a  través de situacións

cotiás.

- Potenciar  a  capacidade  creativa  a  través  das  linguaxes  artísticas,  para

imaxinar,  inventar,  transformar…desde  as  súas  ideas,  sentimentos,

experiencias, coñecementos…

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

tecnoloxías da información e da comunicación, como vehículo de expresión e

comunicación.

- Iniciarse   no  uso  oral  dunha  lingua  estranxeira  para  comunicarse  en

actividades contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes

intercambios comunicativos.

Contidos:

- Escoita e comprensión de contos, relatos, lendas, poesías, rimas ou adiviñas,

tanto  tradicionais  como  contemporáneas,  como  fonte  de  pracer  e  de

aprendizaxe.
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- Percepción  de  diferencias  e  semellanzas  entre  palabras  atendendo a

propiedades cualitativas- variedade de grafías-. Iniciación ao coñecemento do

código escrito  a través desas palabras e frases empregadas en contextos

significativos e funcionais.

- Expresión e comunicación de feitos,  sentimentos e emocións,  vivenzas ou

fantasías  a  través  do  debuxo  e  de  producións  plásticas  realizadas  cons

distintos materiais, útiles e soportes; técnicas.

- Participación en actividades musicais.

Criterios de avaliación:

- Comprende a idea central dunha explicación.

- Manifesta interese por comunicarse con outras persoas.

- Fai  uso  do  debuxo  como  medio  de  expresión  e  comunicación  de  feitos,

sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, experiencias...

- Iniciouse no uso da escrita en situacións contextualizadas e reais.

- Traballa con interese calquera tipo de material.

- Participa cando se fan actividades musicais.

Competencias imprescindibles:

As 8 competencias básicas que o alumnado debe desenvolver e acadar ao longo do

ensino  básico  se  traballan  nesta  etapa  de  forma  globalizada:  competencia  en

comunicación lingüística, competencia matemática, competencia no coñecemento e

interacción  co  mundo  físico,  competencia  de  tratamento  da  información  e

competencia dixital,  competencia social e cidadá, competencia cultural e artística,

competencia para aprender  a aprender  e competencia  de  autonomía e iniciativa

persoal.

A través destas competencias o alumnado poderá desenvolver proxectos individuais

ou colectivos con creatividade, confianza e responsabilidade. Poderá enfrontarse a

situacións cotiás e reais, desenvolver o pensamento científico así como habilidades

sociais que permiten mediar nos conflitos de convivencia, axudan a resolvelos con

actitude construtiva e a tomar decisións con autonomía.

Terá unha actitude aberta, respectuosa e crítica cara á diversidade de expresións

artísticas e culturais e se incidirá na potenciación da compresión e da expresión

lingüística.
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2. Avaliación e cualificación

2.1. Procedementos. Instrumentos.

A avaliación na educación infantil caracterízase por ser unha avaliación contínua que

forma  parte  do  proceso  educativo  e  que  nos  proporciona  información  tanto  da

apredizaxe do alumnado como da nosa propia intervención educativa, tendo deste

modo un carácter formativo.

Os  criterios  de  avaliación  son  flexibles,  atendendo  especialmente  ao

desenvolvemento evolutivo do alumno ou alumna e á consecución dos obxectivos da

etapa.

A principal  técnica  do  proceso  avaliador  é  a  observación  directa  e  sistemática,

valorando en cada caso, capacidades ou competencias desenvolvidas. Debido a que

a situación actual non nos permite levar a cabo este tipo de observación directa

basearémonos na información recollida durante o primeiro e segundo trimestre así

como  nas  actividades  de  reforzo,  recuperación  ou  ampliación  de  aprendizaxes

realizadas dende a  declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020,

sempre e cando beneficie ao alumnado.

No caso do alumnado de 5º de Educación Infantil B  os instrumentos a utilizar son a

observación  da  mestra  das  actividades  desenvolvidas:  por  medio  de  imaxes-

fotografías- e/ou mensaxes de voz que recibe a mestra por Whatsapp; polo feedback

da  familia  e  a  mestra  (para  valorar  os  progresos,  dificultades  e  aprendizaxes),

seguindo as indicacións das propostas e/ou por outros medios que determinará a

mestra que avalía, no caso de que se considere necesario.

2.2. Cualificación final.

A avaliación será global, continua e formativa. Detectará e valorará os procesos de

desenvolvemento  do alumnado e analizará os seus progresos e dificultades,  así

como as súas aprendizaxes, segundo os datos dos que se dispoñan.

A  avaliación  e  cualificación  adaptaranse,  sobre  as  aprendizaxes  desenvolvidas

durante os dous primerios trimestres do curso, así como sobre as actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, de ampliación das aprendizaxes. 
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3. Metodoloxía  e  actividades  do  3º  trimestre.  (recuperación,

reforzo, repaso, e no seu caso ampliación).

Sen perder de vista o principio de globalización, que posibilita a forma en que o

neno/a percibe a realidade, as actividades están deseñadas con carácter quincenal.

Estas actividades toman como punto de partida o que rodea ao neno/a e o que é

realmente significativo para el. Ademais, nos baseamos no principio de actividade

tendo en conta que o neno aprende facendo e que a actividade física leva ao final á

actividade mental. Por iso, a observación, a manipulación e a experimentación son

as características que definen as nosas actividades.

As  actividades  son  globalizadoras,  adaptadas  á  idade  e  as  características  do

alumnado  e  a  situación  excepcional  que  están  vivindo,  e  que  permiten  unha

aprendizaxe contínua e suscitan o interese por aprender.

No caso de 5º de Educación Intantil B as actividades están explicadas nas propostas

de forma escrita e/ou visual con imaxes e/ou con vídeos explicativos. 

Nestas propostas a mestra da unhas indicacións ás familias,  antes de pasar  ao

desenvolvemento  das  mesmas.  Estas  indicacións da mestra  titora  inclúen,  entre

outras que se poden ver en cada proposta, no período de tempo para o que van:

como recomendación, cada día facer as actividades propostas para ese día; seguir

atentos  á  web  do  colexio  por  se  hai  novidades;  o  seguimiento  das  actividades

propostas poden envialas á mestra titora ( foto das actividades ou grabar a voz, pero

non enviar foto do alumnado) por whatsapp ou ao teléfono particular, e as datas nas

que se poden enviar. As actividades están pensadas e explicadas para facilitar a

autonomía de cada familia e permitir a flexibilidade, o descanso e o xogo.

Para facer un seguimento de cada neno ou nena, individualmente, como primeiro

paso ten que cada familia porse en contacto coa mestra titora por WhatsApp. Esta

adaptarase ás necesidades de cada nena e neno e de cada familia. Recomendación

de gardar os traballos que faga cada neno e cada nena; recomendación de ter a

aplicación abalar.
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4.   Información e publicidade.

A información e o contacto coas familias, faise a través da propia páxina web do

centro, a aplicación de abalar, o correo electrónico e o contacto telefónico ou por

whatsapp no caso de 5º de educación infantil A.

No caso de 5º de educación infantil B faise a través da páxina web e o whatsapp da

mestra titora.

As actividades propostas están colgadas na páxina web do centro. Estas actividades

teñen carácter voluntario, e as familias que o desexen, poden achegar o resultado

dos traballos ou experiencias feitos na casa, ás mestras, a través das canles citadas.

5.   Aportación dos especialistas.

Inglés:

- Mantén unha actitude positiva cara a lingua estranxeira.

- Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e da cultura inglesa. 

Psicomotricidade:

- Gústalle participar en xogos que supoñen exercicio motor, como carreiras e 

saltos. 

Informática:

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

Relixión católica:

- Escoita con interese os diferentes relatos lidos na aula.

Relixión evanxélica:

- Escoita con atención os relatos bíblicos.
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