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1. Indicadores de avaliación, Competencias básicas e Contidos 
 
Tendo en conta o Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo para a 

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, así como as 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, os indicadores de avaliación que terei en 

conta no terceiro trimestre son os seguintes: 

 
Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 Gústalle facer encargos e ter responsabilidades.  

 Expresa e identifica nel/a mesmo/a diferentes estados de ánimo.  

 Controla as emocións e impulsos negativos. 

 Globalmente móvese con axilidade.  

 Respecta os compañeiros e compañeiras e persoas adultas.  

 Amósase ordenado/a nas súas tarefas.  

 Identifica as necesidades dos hábitos de hixiene diario.  

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

 
Coñecemento do contorno 

 Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado.  

 Emprega a acción de contar como estratexia para a obtención dun dato numérico.  

 Asocia as figuras xeométricas coas formas presentes no seu contorno.  

 Diferenza as nocións temporais de: pola mañá-pola tarde-pola noite.  

 Goza ao realizar actividades individuais e de grupo en contacto coa natureza.  

 Identifica normas básicas para a conservación do contorno.  

 Nomea os membros da súa familia. 

 Gústalle compartir xogos cos compañeiros e compañeiras.  

 
 
 



Linguaxes: comunicación e representación 

 Respecta as quendas de palabra e sabe escoitar.  

 Fai achegas coherentes ás conversas en grupo.  

 Mantén unha actitude de escoita e respecto cara ás demais persoas.  

 Reescribe, tendo en conta as diferentes etapas individuais no proceso de adquisición 

da lingua escrita, textos.  

 Fai uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte de pracer.  

 Fai uso do modelado como medio de expresión e comunicación de feitos, 

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

As competencias básicas trabállanse a través das diferentes actividades globalizadas. 

Priorizando a Competencia en comunicación lingüística, Competencia matemática, 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, Competencia cultural e 

artística, Competencia para aprender a aprender e Autonomía e iniciativa persoal. 

 
Dada a situación que estamos a vivir, existen unha serie de contidos que estaban formulados 

para abordar neste terceiro trimestre que non se están podendo desenvolver de maneira 

presencial, e que polo tanto se reforzarán no inicio do vindeiro curso 2020-2021 conforme o 

disposto nas Instrucións do 27 de abril de 2020. Son os seguintes: 

 Nocións espaciais: a un lado/ao outro lado. 

 Descomposición de números. 

 Nocións de medida: ancho/estreito. 

 Iniciación na resolución de problemas que implican a suma gráfica. 

 Lóxica: táboa de dobre entrada. 

 Representación gráfica e numérica da suma. 

 A descrición. 

 
 
 
 
 



2. Avaliación e cualificación 
 
Os procedementos e instrumentos de avaliación a seguir son a observación directa, 

sistemática e espontánea do alumno en todas as condutas que se producen na aula no 

primeiro e segundo trimestre, así como a análise das producións dos nenos/as e as 

entrevistas coas familias (seguindo a O.25 Xuño/09 pola que se regula a implantación o 

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de Educación infantil na Comunidade 

Autónoma de Galicia). 

Durante o 3º trimestre, a avaliación adaptarase ao contexto actual tendo en conta as 

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. 

 Polo tanto, avaliarei en función dos indicadores de avaliación mais salientables dos 

trimestres anteriores, de forma global, contínua e formativa; ademáis de ter en conta a 

información recibida polas familias e as producións que me van achegando das actividades 

que realizan os/as nenos/as, ante a imposibilidade de levar a cabo a observación directa na 

aula. A valoración sempre se realizará de maneira positiva hacia o alumnado. 

 

 

 

 

 

 
 

 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

As Actividades planificadas e enviadas ao alumnado dende o inicio do Estado de alarma e 

durante o terceiro trimestre, son as seguintes: 

 Cadernos de actividades de repaso de lecto-escritura, lóxico.matemáticas e 

grafomotricidade. 

 Obradoiros de cociña (receitas), ciencia (experimentos), natureza, arte, ioga, iniciación 

á lecto-escritura, de lóxico-matemáticas e conmemoracións (semana do libro, día de 

Europa, Letras galegas…). 

 Actividade solidaria a nivel de centro (para o hospital) co posterior video publicado na 

Web do centro. 

A metodoloxía a seguir é o envío semanal dunha batería destas actividades globalizadas, 

elaboradas polo Equipo de ciclo, de carácter lúdico e voluntarias, coa intención de non 

someter ás familias a máis estrés do que estaban a sufrir pola situación actual. 

Os recursos utilizados para o envío de ditas actividades son o grupo “Lista difusión” de 

Whatsapp e a publicación na páxina Web do centro. 

 

4. Información e publicidade 

 Publicación na páxina web do centro. 

 Envío diario de información e actividades ás familias a través do grupo de Whatsapp. 

 Contacto telefónico. 

 Información e cualificacións trimestrais a través de Abalar 


