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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS INDISPENSABLES. 

 

a) INDICADORES DE APRENDIZAXE. 

Tendo en conta o establecido no Decreto 330/2009 do 4 de xuño, polo que se 

establece o currículo de Educación Infantil para a Comunidade Autónoma de Galicia e 

nas 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 da terceira avaliación, formúlanse tomando 

como base os indicadores da primeira e da segunda avaliación.  

 

 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

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

mans, pernas e pes. 

 Identifica os sentidos e os seus órganos como fontes de sensacións para o 

descubrimento propio e do seu contorno. 

 Amósase sensible aos sentimentos das outras persoas e préstalles axuda 

cando as ve en apuros. 

 Ten confianza nas súas posibilidades nas tarefas habituais. 

 Gústalle participar en xogos que supoñen exercicio motor, como carreiras ou 

saltos. 

 Participa nos xogos cunha postura colaborativa e non dominante nin submisa. 

 Acepta ter que esperar a súa quenda. 

 Gústalle que o material de traballo estea no seu sitio. 

 

 Coñecemento do contorno. 

 Ordena obxectos segundo un criterio: tamaño, forma.... 

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

numérico. 

 Localiza aproximadamente nun plano lugares significativos. 

 Mantén unha actitude observadora, o que lle permite ter moitos coñecementos 

dos elementos do medio. 

 Adopta actitudes críticas ante prácticas que entorpecen a conservación e o 

coidado do medio (vertidos de ríos, corta de árbores, …). 
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 Coñece feitos, costumes e obxectos relacionados coas celebracións. 

 Linguaxes: comunicación e representación. 

 Participa activamente nas conversas da aula. 

 Gusta de facer uso da escritura (convencional ou non) para transmitir 

información. 

 Gústalle mirar e “ler” libros autonomamente. 

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

pracer. 

 Amosa imaxinación e iniciativa nas súas producións plásticas. 

 Acórdase das cancións e fragmentos de música traballados. 

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

 

b) CONTIDOS QUE SERÁN REFORZADOS NO VINDEIRO CURSO. 

Tendo en conta a situación académica actual, de carácter non presencial, derivada do 

Estado de Emerxencia Sanitaria, os contidos asignados para o terceiro trimestre, terán 

que terse en conta e ser reforzados no vindeiro curso 2020-2021, tal e como se 

establece na citada Instrución do 27 de abril do 2020. Ditos contidos son:  

 Figuras xeométricas: a esfera e o cubo.  

 Nocións espaciais: esquerda/dereita.  

 Afianzamento da lateralidade.  

 A resta e o signo asociado. 

 A suma e a resta na resolución de problemas. 

 Trazos enlazados.  

Tamén cito os contidos que foron traballados no primeiro e segundo trimestre, que 

estaban programados para reforzar no terceiro trimestre e deberán terse en conta no 

vindeiro curso escolar: 

 Adquisición dunha imaxe positiva de si mesmo.  

 Actitude positiva e participativa nas actividades individuais e colectivas da aula.  

 Hábitos de traballo: responsabilizarse das propias tarefas. 

 Discriminación de condutas adecuadas e inadecuadas.  

 Respecto e aprecio polo traballo dos compañeiros. 

 Realización de series numéricas ascendentes e descendentes. 

 Cálculo mental. 
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 Comprensión de secuencias temporais de imaxes.  

c) COMPETENCIAS. 

Dado o carácter globalizado da Etapa de Educación Infantil, as oito competencias 

básicas sinaladas no Decreto 330/2009 do 4 de xuño, estiveron moi presentes na 

dinámica do 1º e 2º trimestre do curso 2019/20 e dun xeito virtual nas propostas para o 

3ª trimestre. Seguindo na mesma liña globalizada e tendo en conta o cambio de etapa 

para o vindeiro curso, estas seguirán estando presentes en forma de Competencias 

Clave, tal e como se establece na Lei 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa (LOMCE). Así pois, deberase facer especial fincapé nas seguintes 

competencias básicas: 

 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. 

 

a) CUALIFICACIÓN. 

Tendo en conta o carácter global, continuo e formativo que adquire o proceso 

avaliador da Etapa de Educación Infantil, a avaliación do terceiro trimestre levarase a 

cabo a través dunha media dos resultados do primeiro e do segundo trimestre, tal e 

como aparece recollido nas Instrucións do 27 de abril do 2020 para o 3º trimestre. As 

tarefas de carácter voluntario deste último trimestre van a contar dun xeito positivo, 

facilitando unha valoración favorable do alumnado. 

 

b) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 Boletíns trimestrais. 

 Informes final de avaliación individualizado. 

 Diario de aula: onde recollemos o destacable das actividades dispostas. 

 Cuestionario de avaliación da propia práctica docente. 

 



6 
 

 

c) PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

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

 Intercambios coas familias a través da aplicación de Whatsapp (grupo aula, 

videoconferencia 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. 

 

a) ACTIVIDADES. 

O Equipo de Educación Infantil desde finais do segundo trimestre, coa declaración do 

estado de alarma, e neste terceiro trimestre, está a desenvolver propostas de 

actividades lúdicas e dinámicas que facilitan o reforzo e consolidación dos contidos 

traballados. Neste sentido programamos actividades e talleres que fomentan o 

desenvolvemento integral do alumnado: físico, afectivo, social e intelectual, á par 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. O noso principal obxectivo e aprender a 

través do xogo.  

As actividades propostas divídense nos seguintes bloques:  

 Pautas e orientacións para seguir a rutina do confinamento dun xeito lúdico e 

educativo: como actuar ante o COVID-19, como axudar na casa, ... 

 Cartas e mensaxes da mascota da aula, Draki, que se atopa pechada nun 

castelo. 

 Talleres de coñecemento da contorna e das propiedades dos obxectos a través 

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

 Talleres da primavera, elaborando elementos da natureza con materiais de 

refugallo. 

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

salgada”, “Experimentamos con M&M´s”... 

 Talleres de cociña: “Corazóns recheos”, “Ratiño de queixo”, “Coquiños de 

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

 Propostas artísticas: “Actividade solidaria”, “Modelos artísticos” … 

 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: “Voo por Europa”, “Orellas de bolboreta en contra 

do acoso escolar”, Letras Galegas, ... 

 Achegamos enlaces de interese a contos contados e cantados. 

 Propoñemos aplicacións interactivas para xogar aprendendo. 

 Facilitamos a maiores actividades impresas de lectoescritura, lóxico-

matemática e grafomotricidade.  

 

b) METODOLOXÍA. 

Colgamos as propostas de actividades semanais na páxina web do centro, os luns á 

primeira hora, tamén as facilitamos a través do grupo-aula de Whatsapp.  

Atendendo ás distintas obrigas, rutinas e situación persoal de cada unidade familiar, 

as actividades propostas teñen un carácter voluntario, podendo escoller as que mellor 

se adapten á súa realidade.  

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

 

a) INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS: PROCEDEMENTO. 

 

Para intercambiar información coas familias e o alumnado utilizamos o grupo-aula da 

aplicación de Whatsapp. Tamén nos comunicamos de xeito individualizado a través do 

chat privado e a videoconferencia desa mesma aplicación, ademais das chamadas de 

voz. 

Se necesitamos difundir algún tipo de información urxente facémolo a través da páxina 

web, da aplicación Whatsapp ou acudindo ás chamadas de voz. De igual maneira, 

empregamos estas vías para solucionar dúbidas que poden xurdir ou recibir, dun xeito 

privado e voluntario, as tarefas feitas polo alumnado. 
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Botamos man da aplicación de AbalarMóbil para facerlles chegar os boletíns 

trimestrais e outra información relevante se fose preciso. 

b) 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. 


