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1. INDICADORES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS BÁSICAS E 

CONTIDOS 

1.1 INDICADORES DE APRENDIZAXE 

Tomando como referencia o Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se 

establece o currículo para a Educación Infantil na Comunidade Autónoma de 

Galicia, e tendo tamén presentes 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 

aprendizaxe que se terán en conta para este terceiro trimestre, beben do 

traballado no primeiro e segundo trimestre, e polo tanto reforzan o aprendido ata 

o momento.  

Ditos indicadores, aluden ás tres áreas de coñecemento establecidas para a 

etapa: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal, coñecemento do 

contorno e área de linguaxes: comunicación e representación.  

En consecuencia, os indicadores que se terán presentes nesta terceira 

avaliación son: 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

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

brazos, mans, pernas e pes. 

• Mostra habilidade nas construcións e na manipulación de pezas 

pequenas. 

• Coñece e respecta as normas da escola. 

• Amosa unha actitude positiva ante as propostas de actividade. 

• Coida e asea as diferentes partes do corpo coa supervisión dun adulto. 

• É autónomo/a no coidado de si mesmo/a. 

 

Coñecemento do contorno 

• Realiza exploracións e experimentacións cos materiais que se lle ofrecen. 

• Identifica as propiedades dos obxectos empregando os sentidos. 

• Interésanlle os números e o seu emprego na vida cotiá. 



4 
 

• Asocia as figuras xeométricas coas formas presentes no seu contorno. 

• Asocia tempos horarios con determinadas accións ó longo do día (saída 

ao recreo, xantar, durmir...). 

• Ten curiosidade por todo o que o rodea. 

• Identifica normas básicas para a conservación do contorno. 

 

Linguaxes: comunicación e representación 

• Respecta as quendas de palabra e sabe escoitar. 

• Percibe diferenzas e semellanzas entre palabras atendendo a 

propiedades cualitativas. 

• Amosa imaxinación e iniciativa nas súas producións plásticas. 

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

sentimentos, emocións, vivencias ... 

• Descobre as posibilidades expresivas musicais do seu propio corpo. 

• Participa activamente na interpretación de cancións e xogos musicais. 

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

 

1.2 COMPETENCIAS BÁSICAS 

Atópanse contempladas no marco da Unión Europea, e por suposto, no Decreto 

330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo para a Educación 

Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. Ao longo do primeiro e segundo 

trimestre, traballáronse todas elas dado o carácter globalizado da etapa, e neste 

terceiro trimestre continuarase na mesma liña, abordándoas todas elas dende 

unha visión globalizada e interdisciplinar a través de obradoiros, pequenos 

proxectos e actividades variadas que estimulen o enriquecemento académico e 

persoal. Ditas competencias son: 

• Competencia en comunicación lingüística: empregando a linguaxe 

como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, de 

interpretación, e de comprensión da realidade, así coma un medio para 

expresar pensamentos, emocións e vivencias. 
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• Competencia matemática: desenvolvendo habilidades para empregar e 

relacionar elementos e razoamentos matemáticos que permitan 

enfrontarse a situacións cotiás e reais, profundando no traballo do 

número, a medida, conceptos espazo-temporais, etc.   

• Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico: 

promovendo interaccións co mundo físico que permitan comprender a 

realidade, e profundar no traballo do pensamento científico-técnico, nas 

habilidades de investigación, e no espírito critico. 

• Tratamento da información e competencia dixital: favorecendo que o 

alumnado adquira habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 

información co afán de transformala en coñecemento, resolvendo 

problemas cotiás cos recursos tecnolóxicos. .  

• Competencia social e cidadá: establecendo mecanismos para a 

construción de habilidades sociais que permitan comunicarse, ser quen 

de expresar e escoitar ideas, mediar nos conflitos de convivencia e tomar 

decisións autonomamente. 

• Competencia cultural e artística: promovendo que o alumnado coñeza, 

comprenda, aprecie e valore criticamente as manifestacións artísticas e 

culturais cunha actitude aberta e respectuosa cara a diversidade, 

potenciando en paralelo a imaxinación e a creatividade.  

• Competencia para aprender a aprender: proporcionando aos nenos/as 

ferramentas que lles permitan achegarse á aprendizaxe cunha implicación 

activa e autónoma na mesma.  

• Autonomía e iniciativa persoal: permitíndolle ao alumnado imaxinar, 

emprender accións, desenvolver proxectos individuais ou colectivos, 

potenciar a creatividade, a confianza e a responsabilidade, reforzar a 

autoestima, abordar a educación emocional, etc. 

1.3 CONTIDOS 

Os contidos, tal e como se reflicte no Decreto 330/2009, do 4 de xuño, 

organízanse en bloques que se corresponden coas tres áreas de coñecemento 

sinaladas anteriormente. Ao longo deste terceiro trimestre, prima o reforzo e o 

repaso de todo o traballado no primeiro e segundo trimestre. 
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Non obstante, dada esta situación, existen unha serie de contidos que estaban 

formulados para abordar neste terceiro trimestre pero 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. Ditos contidos recóllense agrupados nos seus correspondentes bloques e 

áreas: 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

O corpo e a propia imaxe 

- Identidade persoal.  

- Atención visual e percepción espacial.  

- Identificación e expresión de sentimentos e vivencias.  

Xogo e movemento 

- Coordinación e control en habilidades manipulativas de carácter 

fino. 

- Exploración das posibilidades e as limitacións do propio corpo.  

A actividade e a vida cotiá 

- Adquisición de hábitos de orde.  

O coidado persoal e a saúde 

- Hábitos de autonomía: vestirse espirse só, soarse e uso do lavabo 

e WC. 

- Hábitos de saúde e hixiene: coidado do corpo para evitar 

accidentes.  

- Hábitos de saúde e hixiene: lavar as mans antes de comer.  

Coñecemento do contorno 

Medio físico: elementos, relacións e medida 

- Nocións de medida: grande/pequeno/mediano, longo/curto, 

alto/baixo 

- Clasificación de obxectos segundo a súa medida e outros atributos. 
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- Nocións de espazo: dentro/fóra, aberto/cerrado, encima/debaixo, 

diante/detrás. 

- Percepción visual: localizar diferenzas. 

- O círculo, o cadrado e o triángulo.  

- Serie lóxica: forma, tamaño, cor, numérica 

- Nocións de cantidade: moitos/poucos, todos/ningún  

- O número 3: cantidade e grafía.   

- O número 4: cantidade e grafía.  

- Asociación da grafía do número 3 e 4 coa súa cantidade.  

- A simetría.  

- Secuencias temporais.   

Achegamento á natureza 

- A paisaxe nas distintas épocas do ano. 

- Hábitos de responsabilidade: respecto polo contorno natural. 

- Recoñecemento da relación que se establece entre animais e 

persoas. 

- Animais de granxa e animais salvaxes.  

- Ciclo vital dalgúns animais.  

- Observación e explicación de secuencias da vida cotiá 

relacionadas co mundo animal.  

- Percepción visual: clasificación dos animais segundo o seu hábitat. 

- Recoñecemento de características físicas e funcionais de animais 

e plantas. 

Cultura e vida en sociedade 

- Respecto ás diferenzas e fomento de hábitos de convivencia. 

- Comprensión das relacións básicas entre familiares. 

- Conciliación nos conflitos. 

Linguaxes: comunicación e representación 

Linguaxe verbal 

Escoitar, falar e conversar 
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- Utilización da linguaxe oral como medio para comunicar vivencias 

e ideas propias.  

- Emprego expresións de cortesía. 

- Respecto das quendas de palabra e escoitar. 

Aproximación á lingua escrita 

- Afianzamento do trazo horizontal e do trazo vertical.  

- Observación e lectura de imaxes secuenciadas. 

- Trazo perpendicular, inclinado e circular.  

Achegamento á literatura  

- Comprensión e memorización de pequenas historias, rimas, 

recitados… 

- Respecto e coidado da biblioteca de aula. 

Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 

- Uso do estampado como técnica plástica, a rachadura e pegado de 

papel e a picadura co punzón.  

- Coidado do material. 

- Discriminación entre son e silencio e as distintas calidades do son: 

intensidade, timbre, duración e ton. 

Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 

- Uso do ordenador. 

- Uso do encerado dixital. 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

A avaliación, segundo a Orde do 25 de xuño do 2009, é concibida como un 

instrumento regulador, orientador e autocorrector do proceso educativo, que se 

realizará de forma continua posto que é un elemento máis da actividade 

educativa.  

2.1 PROCEDEMENTOS 

A avaliación será un proceso global -referíndose ao conxunto das capacidades 

expresadas nos obxectivos de etapa e área pero adaptadas ao alumnado-, 
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continuo -dado que é un elemento inseparable do proceso educativo- e formativo 

-posto que regula e orienta o proceso educativo-.  

Ademais, a avaliación atende a tres momentos ben diferenciados: avaliación 

inicial -recollendo información sobre o alumnado ao tempo que se identifica o 

seu punto de partida-, avaliación continua -levando a cabo un seguimento da 

evolución das capacidades do alumno/a- e avaliación final -comprobando as 

aprendizaxes consolidadas-. 

Avaliaranse as aprendizaxes do alumnado, os procesos de ensinanza e a propia 

práctica docente, co afán de valorar o proceso de ensinanza que ten lugar nesta 

situación, e adaptar progresivamente a intervención educativa ás características 

do alumnado e ás necesidades que poidan ir xurdindo no avance do curso.  

Neste proceso de avaliación, teranse presentes algúns dos aspectos que veñen 

recollidos no artigo 20 da Orde do 25 de xuño de 2009, polo que re regula a 

implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de Educación 

Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia:  

▪ A relación entre o profesorado e alumnado. 

▪ A coordinación entre os profesionais dun mesmo ciclo. 

▪ A regularidade e calidade da relación cos pais, nais e titores legais e a 

participación destes no proceso de aprendizaxe das súas fillas e fillos. 

▪ A adecuación da proposta pedagóxica e da propia planificación. 

▪ A adecuación da proposta metodolóxica na contribución á adquisición das 

competencias. 

▪ A evolución no proceso de aprendizaxe do alumnado. 

2.2 INSTRUMENTOS 

Os principais instrumentos empregados en Educación Infantil, e en consonancia 

co disposto na Orde do 25 de xuño de 2009, polo que re regula a implantación, 

o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de Educación Infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia, son a observación directa e sistemática, o 
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análise das producións dos nenos e nenas, e a información aportada polas 

familias.  

En consecuencia, neste terceiro trimestre empregaranse: 

• Observación directa e sistemática de todo o traballo realizado no primeiro 

e segundo trimestre. 

• Análise dos traballos do alumnado, tanto do primeiro e segundo trimestre 

como das producións levadas a cabo no terceiro. 

• Información aportada polas familias a través de chamadas telefónicas e 

mensaxes de Whatsapp. 

• Diario no que se rexistra o traballo desenvolvido.  

2.3 CUALIFICACIÓN FINAL 

Resultará da conxunción de: 

• Criterios de avaliación do primeiro e segundo trimestre 

• Observación levada a cabo nas rutinas de aula durante o primeiro e 

segundo trimestre. 

• Análise das producións do alumnado ao longo do curso. 

• Intercambios de información e experiencias coas familias. 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, 

REFORZO, REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN)  

Conforme ás 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, está a primar o reforzo e repaso 

do traballado nos trimestres anteriores, e en todo caso procédese do seguinte 

xeito: 

• Elaboración e envío semanal dunha plantilla de actividades común ao 

ciclo onde se recollen diferentes propostas para que o alumnado 

desenvolva na casa (talleres, experimentos, cociña, sesións de ioga, arte, 

conmemoracións, etc.) 
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• Preparación e envío de fichas para repaso e reforzo do traballado no 

primeiro e segundo trimestre: lecto-escritura, trazo, lóxico-matemática, 

etc. 

• Comunicación diaria coas familias a través de chamada telefónica e 

Whatsapp (trámites administrativos, propostas de traballo, etc.) 

• Publicación na páxina web de todo o material enviado. 

• Coordinación e colaboración semanal por parte Equipo de Ciclo de 

Educación Infantil na elaboración e presentación de propostas de 

actividade. 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

• Publicación semanal na páxina Web do centro. 

• Envío semanal de información e actividades a través do grupo de 

Whatsapp. 

• Solución de dúbidas a través de chamada telefónica. 

• Información ás familias a través da Web do colexio e a través do grupo de 

Whatsapp. 

• Información e cualificación trimestrais a través de Abalar. 


