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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS INDISPENSABLES. 

1.1. INDICADORES DE APRENDIZAXE. 

Os indicadores de aprendizaxe da terceira avaliación serán os que permitan avaliar ao 

alumnado neste terceiro trimestre. Formúlanse tomando como base os indicadores da 

primeira e da segunda avaliación. A continuación numerámolos divididos nas diferentes 

áreas de coñecemento. 

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. 

• 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. CONTIDOS QUE SERÁN REFORZADOS NO VINDEIRO CURSO. 

Os contidos da terceira avaliación que non poderán ser traballados e serán reforzados 

no seguinte curso son os seguintes: 

• Nocións de medida: longo/curto, alto/baixo. 

• Nocións de espazo: encima/debaixo, diante/detrás. 

• O número 4: cantidade e grafía.  

• Asociación da grafía do número 4 coa súa cantidade.  

• A simetría.  

• Trazo perpendicular, inclinado e circular.  

Os contidos da terceira avaliación que foron traballados na primeira e segunda 

avaliación pero que deben ser reforzados no vindeiro curso escolar enuméranse a 

continuación: 

• Aprecio e respecto polos membros da comunidade escolar. 

• Adopción de hábitos de convivencia: relación coa mestra e compañeiras/os. 

• Respecto ás diferenzas e fomento de hábitos de convivencia. 

• Aceptación e respecto ás normas de funcionamento da aula e do centro. 

• Conciliación nos conflitos. 

• Actitude de colaboración cos compañeiros e compañeiras nos xogos e 

actividades. 

• Respecto das quendas de palabra e escoitar. 

• Escoita atenta da lectura de diferentes textos literarios: contos, relatos, lendas, 

poesías, rimas... 

 

1.3. COMPETENCIAS. 

A normativa vixente establece que que na etapa de Educación Infantil levaremos a cabo 

un primeiro achegamento ao desenvolvemento das competencias básicas. Estas foron 

traballadas de xeito globalizado durante o presente curso escolar e seguirán a 

desenvolverse durante toda a etapa e na etapa de Educación Primaria. Son as 

seguintes: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia matemática. 

• Competencia no coñecemento e 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. 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

2.1. CUALIFICACIÓN 

Baseándonos no carácter global, continuo e formativo que adquire o proceso avaliador 

nesta etapa, a avaliación do terceiro trimestre levarase a cabo a través dunha media 

dos resultados do primeiro e do segundo trimestre. As tarefas do terceiro trimestre 

contarán sempre positivamente, nunca de maneira negativa. 

 

2.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

• Boletíns trimestrais. 

• Informes anuais de avaliación individualizados. 

• Diario: no que anotamos información de interese. 

• Cuestionario de avaliación da propia práctica docente. 

 

2.3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

• Observación directa e sistemática durante o primeiro e o segundo trimestre. 

• Intercambios coas familias a través da aplicación de Whatsapp (grupo de 

difusión e chat privado) e tamén vía telefónica. 

• Intercambios de experiencias con outros docentes especialistas a través da 

aplicación de Whatsapp, de chamadas telefónicas, do correo electrónico e da 

plataforma Webex. 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE. 

3.1. ACTIVIDADES. 

Dende a declaración do estado de alarma e neste terceiro trimestre estamos a 

desenvolver propostas de actividades lúdicas e dinámicas que facilitan o reforzo e 

consolidación dos contidos traballados. Para iso programamos talleres que fomentan o 

desenvolvemento integral do alumnado: físico, afectivo, social e intelectual, á vez que 

permiten traballar de forma globalizada e transversal contidos das diferentes áreas de 

aprendizaxe.  



Estas tarefas teñen como obxecto entreter, alegrar e motivar ao tempo que tratan de 

promover un tempo de diversión en familia. Tal e como as expoñemos permiten 

desfrutar á vez que se aprenden contidos da etapa.  

Os talleres propostos divídense nos seguintes bloques:  

• Talleres de coñecemento do entorno e das propiedades dos obxectos a través 

dos sentidos: “Que será? Descúbreo cos teus sentidos!”. 

• Talleres da primavera e coñecemento dos cambios que se producen ao noso 

carón. 

• Ciencia e experimentos: “Baile de cores”, “Facer tinta invisible”,  “Ovo en auga 

salgada”, “Experimentamos con emanems”... 

• Talleres de cociña: “Ratiño de queixo”, “Coquiños de galleta”, “Chegou a 

primavera á nosa cociña: mirade que flor!”... 

• Dinámicas de relaxación e ioga: “A cobra”, “O can”... 

• Propostas artísticas: “Actividade solidaria”, “Modelos artísticos”, creacións a 

través da técnica Dripping de Jackson Pollock... 

• Actividades de estimulación da linguaxe oral: “Futbolistas profesionais”, etc. 

• Actividades lúdicas de lóxico-matemática: “Creamos serpes de diferentes cores 

e tamaños”, “Tapóns por todas partes... axúdasnos a poñer un pouco de orde?”... 

• Propostas de iniciación á lectoescritura: “Xogo co meu nome e cos nomes da 

miña familia”, entre outras. 

• Actividades conmemorativas: “Vuelo por Europa”, “Orellas de bolboreta en 

contra do acoso escolar”... 

Achegamos ademais enlaces de interese a contos contados e cantados e tamén 

propoñemos aplicacións interactivas. Facilitamos a maiores algunha actividade impresa.  

 

3.2. METODOLOXÍA. 

Enviamos as propostas de actividades semanalmente, cada luns pola mañá. Se 

precisamos difundir algún tipo de información urxente facilitámoslla preferiblemente de 

luns a venres en horario de 10:00 a 14:00h. 

Tendo en conta o feito de que cada unidade familiar conta cunhas obrigas, rutinas e 

situación persoal dámoslles liberdade á hora de elixir e seleccionar entre as propostas 

que lles enviamos as que mellor se adapten á realidade de cada fogar. 



De xeito voluntario envían os resultados destas actividades a través do chat privado do 

Whatsapp. Empregamos esta mesma aplicación para solucionar as dúbidas que van 

surxindo. 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

4.1. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS: PROCEDEMENTO. 

Para intercambiar información coas familias e o alumnado creamos unha lista de 

difusión na aplicación de Whatsapp. Tamén nos comunicamos de xeito individualizado 

a través do chat privado desa mesma aplicación e de chamadas telefónicas. 

Botamos man da aplicación de abalarMóbil para facerlles chegar os boletíns trimestrais 

e outra información relevante se fose preciso. 

 

4.2. PUBLICIDADE. 

Para asegurarnos de que a información chegue a todas as familias dinamizámola a 

través da páxina Web do centro. Nela contamos cunha pestana “Actividades e 

información COVID-19” na que aparecen clasificados todos os datos de interese en tres 

enlaces:  

• Actividades e recursos para o alumnado. 

• Información para as familias. 

• A ventá co San Vicenzo. 


