
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desen-
volvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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 Pola etapa e nivel no que nos atopamos, e dada a situación de emerxencia sanitaria 

que  estamos a vivir, axustamos a programación de 4º de Educación Infantil nos seguintes 

termos. 

 

1. OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do terceiro trimestre quedan 

“suprimidos” deste curso 2019/2020 e serán axustados no vindeiro curso 2020/2021.  

           Dado o traballo que realizamos por proxectos, o proxecto deste terceiro trimestre 

relacionado coa arte tamén queda posposto. 

 

 

2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 A avaliación na etapa de Educación Infantil concíbese como unha reflexión activa 

acerca da realidade educativa diaria. Trátase dunha avaliación baseada na observación 

directa e sistemática do alumnado, así como de todo o proceso de ensino-aprendizaxe. 

Dada a situación actual, e ao non poder dispor desta principal fonte de avaliación, 

centraremos a avaliación deste terceiro trimestre na valoración global dos dous trimestres 

anteriores. 

 

 Os ítems de avaliación centraranse naqueles xa avaliados no primeiro e segundo 

trimestre, facendo unha avaliación global do curso. 

 Serán os que se concretan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CRITERIO DE AVALIACIÓN 

COMPETENCIA PARA APRENDER 

A APRENDER 

- Gústalle participar nos proxectos e 

pequeñas investigacións que se 

fan na aula. 

- Iniciouse no emprego do calendario 

para sinalar feitos significativos da 

súa vida. 

COMPETENCIA PARA A 

INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

- Realiza exploracións e 

experimentacións cos materiais 

que se lle ofrecen. 
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COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ - Resolve positivamente os conflitos 

cotiáns, regulando os seus impulsos e 

emocións. 

- Intégrase en xogos de grupo. 

COMPETENCIA PARA A 
AUTONOMÍA E INICIATIVA 

PERSOAL 

- Coñece as rutinas da aula. 

- Actúa autónomamente. 

- Gústalle participar en xogos que 

suponen exercicios motores. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA - Realiza series sinxelas seguindo un 

criterio dado. 

- Asocia figuras xeométricas coas formas 

presentes no seu contorno. 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA - Comprende instrucións sinxelas. 

- Escoita con atención a lectura de 

diferentes textos literarios: contos, 

relatos, lendas, poesías, rimas, 

adiviñas… 

- Mantén unha actitude positiva cara a 

lingua estranxeira. 

COMPETENCIA CULTURAL E 
ARTÍSTICA 

- Participa con interese en actividades 

expresivas plásticas. 

- Acórdase das canción e fragmentos de 

música traballados. 

COMPETENCIA PARA O 

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 

E COMPETENCIA DIXITAL 

- Demostra interese e gusto polas 

actividades nas que se empregan as TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 4 CENTRO:  CEIP SAGRADA FAMILIA 
CURSO:4º ED. INFANTIL 
 



 

3. METODOLOXÍA. 

 Neste terceiro trimestre, dadas as circunstancias actuais, a metodoloxía estará 

baseada na proposta de actividades lúdicas que os nenos e as nenas poden realizar dende 

o ámbito familiar, sempre en colaboración coas familias. 

 Dentro da aula virtual de cada unha das aulas de 3 anos, continuamos en contacto 

co noso alumnado e as súas familias, propoñendo actividades máis concretas a través da 

narración de diferentes contos. Tamén en datas sinaladas, como son as diferentes 

conmemoracións, propóñense actividades específicas, como foi por exemplo no caso do 

“Día do libro”: o deseño de portadas por parte de todo o alumnado de 3 anos e posterior 

montaxe dun vídeo para festexar dito día. 

 Como canles de comunicación máis directos con cada familia continuaremos coa 

aplicación “abalarMobil” e o correo electrónico de aula. 

 Tamén neste trimestre realizaremos unha serie de “videoconferencias” a través de 

“webex”, mantendo deste xeito un contacto directo entre profesorado e alumnado de cada 

unha das aulas de 3 anos. 

 Cabe sinalar a continua comunicación non só coas familias e as mestras de 3 anos 

senón tamén co resto de especialistas: mestra de apoio, de psicomotricidade e informática; 

mestra de inglés e  especialistas de PT e AL no caso de alumnado NEAE... 

  

 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

 Toda a información respecto do terceiro trimestre deste curso 2019/2020, estará 

dispoñible na páxina web do centro así como na aula virtual de cada unha das aulas de 4º 

de Educación Infantil. 

 

 Esta adaptación da programación didáctica poñerase a disposición de toda a 

comunidade educativa  a través da páxina web do centro,  garantindo así a súa publicidade. 
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