
ADAPTACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 

CENTRO: CEIP SAGRADA FAMILIA

CURSO: 6º DE EDUCACIÓN INFANTIL

DATA: 6/5/2020



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes 
da Comunidade Autónoma de Galicia. 

1. Estándares  de  aprendizaxe  e  competencias

imprescindibles.

As Instrucións do 27 de abril de 2020, establecen, no punto 6.8 o seguinte:

6.8. Aprendizaxes e competencias: identificaranse as aprendizaxes (estándares

de aprendizaxe,  ou no eu caso resultados de aprendizaxe)  e competencias

imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia, área,

módulo ou ámbito, que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan

durante o terceiro trimestre.

Criterios de avaliación , segundo as tres áreas de coñecemento:

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

diferentes partes. 

-   Construír  unha  imaxe  positiva  propia  e  aceptar  a  súa  identidade,

manifestando  confianza  nas  súas  posibilidades  e  recoñecendo  as  súas

limitacións. 

-  Identificar  e  manifestar  os  propios  sentimentos,  vivencias,  emocións

comprendendo o das demais persoas

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

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. 

- Usar e comprender nocións temporais básicas ordenando temporalmnte feitos

referidos á súa vida

-  Utilizar  a  lingua oral  do  modo máis  conveniente  para  unha comunicación

positiva  con  iguais  e  con  persoas  adultas,  segundo  as  intencións

comunicativas.



-  Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira,

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

habituais de comunicación.

-  Mostrar  interese  por  explorar  as  súas  posibilidades  de  expresión  e

representación,  por  disfrutar  coas  produccións  e  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.

En 6º  de  Educación Infantil  establecense  oito  competencias  básicas  que o

alumnado  debe  acadar  de  forma  progresiva.  Estas  competencias,  serán

referentes que guíen a nosa práctica educativa,  coa axuda inestimable das

familias neste trimestre. Tales competencias básicas son:

 Competencia en comunicación lingüística.

 Competencia matemática.

 Competencia no coñecemento e a 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.

Con estas competencias, o referente debe ser o de «aprender a aprender» e

«aprender facendo», aproveitando as situacións da vida diaria nas casas do

noso alumnado para levar a cabo estas competencias, e contando sempre coa

axuda e orientación do mestre. Aproveitamos así a vida diaria, partindo dos

intereses e gustos das nenas e dos nenos, das súas experiencias e dos seus

coñecementos previos, para ir planificando para eles diferentes situacións de

ensino-aprendizaxe nas cales se poñan en práctica as diferentes competencias

básicas.



2. Avaliación e cualificación.

As Instrucións do 27 de abril de 2020, establecen, no punto 6.9 o seguinte:

6.9.  Avaliación  e  cualificación  do  alumnado:  a  avaliación  e  cualificación

adaptarase,  tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes

desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre

as  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.  Para  a  concreción  dos

criterios  de  avaliación  e  cualificaciónteranse  en  conta  as  aprendizaxes  e

competencias imprescindibles anteriormente identificados. 

En 6º de Educación Infantil a avaliación forma parte inseparable do proceso

educativo, e será global, continua e formativa. Debe servirnos para detectar e

valorar  os  procesos  de  desenvolvemento  do  alumnado  e  analizar  os  seus

progresos e dificultades, así como as súas aprendizaxes. 

No contexto actual, ademais da necesaria coordinación entre os profesionais,

resultanos imprescindible reforzar a fluidez da comunicación cos pais, nais e

titores legais dos alumnos e alumnas como partícipes directos no proceso de

ensino aprendizaxe dos seus fillos e fillas.

Os criterios de avaliación nesta etapa, segundo as instruccións da Consellería,

flexibilizaranse  atendendo  especialmente  ao  desenvolvemento  evolutivo  do

alumno ou alumna e á consecución dos obxectivos da etapa. A continuidade do

proceso de  promoción  á  Educación  Primaria,  polo  tanto,  non  poderá  verse

prexudicada pola situación de actividade non presencial, agás para o alumnado

con  necesidades  educativas  especiais  para  o  que  se  considere  moi

conveniente a permanencia un ano máis nesta etapa, sempre previo informe do

departamento de orientación e o acordo dos proxenitores.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.



As instruccións do 27 de abril de 2020, con respeto a este apartado establece,

que:

6.1.  As  actividades  lectivas  do  derradeiro  trimestre  nas  aprendizaxes  e

competencias  imprescindibles  que  deberían  desenvolver  os  alumnos  e  as

alumnas,  en función da súa etapa, curso,  área ou materia,  flexibilizando os

seus 

plans de traballo e coidando de non penalizar ou afectar ao benestar do seu

alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas. 

6.2.  Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que

resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado. Na medida do posible

deseñaránse  actividades  globalizadoras  e  interdisciplinares,  debidamente

titorizadas, promovendo o traballo colaborativo entre os equipos docentes das

distintas  áreas  e  materias  nas  etapas,  ciclos  ou  ensinanzas  en  que  sexa

posible. 

O  método  de  traballo  durante  este  trimestre  para  educación  infantil  está

baseado en propostas de traballo que se facilitan ás familias a través da páxina

web  do  colexio.  Estas  propostas  serven  para  repasar,  reforzar  e  ampliar

aprendizaxes anteriores, tal  e como se establece nas instruccións do 27 de

abril de 2020. As actividades están marcadas polo seu carácter globalizador e

interdisciplinar. 

Plantexamos actividades que se adaptan aos intereses dos nenos e nenas,

respetando as individualidades e habilidades diferentes, e tendo en conta, que

cada un aporta naquelo que mellor se lle da. Esto implica que o neno sexa o

protagonista da súa propia aprendizaxe, é quen investiga, so ou , neste caso,

coa familia, é quen aporta material e ideas, sendo cada vez máis autónomo.

Temos en conta ,mais que nunca, a colaboración e aportación das familias, o

seu apoio e implicación, axudando aos nenos e nenas a buscar información,

adaptándoa, para que sexan eles os que fagan partícipes a todos os demais do

seu descubrimento. 

A educación infantil, como sabemos,  alcanza o seu pleno sentido nun marco

de colaboración e coordinación entre os elementos que inciden no proceso



educativo das nenas e nenos: docentes, familias e entorno. En canto á relación

coas familias, é necesaria unha boa comunicación e coordinación con ela, xa

que a eficacia da educación infantil depende, en grande medida, da unidade de

criterios educativos na casa e na escola. E, na situación actual, cando máis, é

imprescindible reforzar as canles de comunicación coas familias dos alumnos e

alumnas como participes directos no proceso de ensino aprendizaxe dos seus

fillos e fillas.

O  referente,  como  xa  dixemos,  debe  ser  o  de  «aprender  a  aprender»  e

«aprender facendo», aproveitando as situacións da vida diaria nas casas do

noso  alumnado  para  levar  a  cabo  o  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe,  e

contando sempre coa axuda e orientación das mestras. Aproveitamos así a

vida diaria, partindo dos intereses e gustos das nenas e dos nenos, das súas

experiencias e dos seus coñecementos previos, para ir planificando para eles

diferentes situacións de ensino-aprendizaxe.

Para  o  desenvolvemento  das  actividades  empréganse   en  todo  momento

materiais e recursos que podemos atopar na casa, sin necesidade de mercar

nada nin precisar de medios técnicos/informáticos. Sendo así actividades de

fácil acceso para todo o alumnado.

4. Información e publicidade.

Con respeto a este apartato, a información ao alumnado e ás familias por parte

das mestras faise a través da páxina web do colexio. Ademais de utilizar como

medio de comunicación coas familias a mensaxería abalar, o correo electrónico

e o blog de aula (no caso da aula de 6º educación infantil A). Á súa vez, as

familias  poden  empregar  estos  mesmos  medios  para  comunicarse  co

profesorado.

A proposta de actividades faise quincenalmente e publicase na páxina web do

colexio.  Estas  actividades  teñen  carácter  voluntario,  e  as  familias  que  o

desexen, poden achegar o resultado dos traballos ou experiencias feitos na

casa, ás mestras, através das canles citadas.


