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Segundo 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,  procedemos  a  adaptar  a  programación  do último curso  de
educación infantil.

OBXECTIVOS, CONTIDOS E COMPETENCIAS

Ao tratarse dunha etapa na que a aprendizaxe e o traballo é  global  manteremos os
mesmos obxectivos,  contidos e  competencias.  Tendo en conta  que para superar  a
etapa  é  necesario  ter  alcanzado  os  obxectivos  de  etapa  marcados  no  Decreto
330/2009, de 4 de xuño no que se establece o currículo de educación infantil  na
comunidade autónoma de Galicia. 

AVALIACIÓNS E CUALIFICACIÓNS

No decreto sobre o currículo de educación infantil nomeado arriba di que “na etapa
de  educación  infantil  a  avaliación  será  global,  continua  e  formativa  e  que  a
observación directa e sistemática será a técnica principal do proceso de avaliación. A
avaliación nesta  etapa  debe  servir  para  identificar  as  aprendizaxes  adquiridas e  o
ritmo e características da evolución de cada neno e nena”.

Dadas as circunstancias actuais e a dificultade de levar a cabo esta avaliación baseada
na  observación  directa,  á espera  de  novas  instruccións  por  parte  da  Consellería,
avaliaremos o que levamos visto ata o 12 de marzo. Para isto, modificamos os ítems
que tiñamos no programa XADE e os adaptamos á nova situación, facéndoos máis
facilmente avaliables.

No que respecta a avaliación en lingua inglesa, en condicións normais está baseada
na  observación  directa  e  na  participación  na  clase,  agora  estará  centrada
principalmente nos dous primeiros trimestres .



ADAPTACIÓN DA METODOLOXÍA

Na programación consta que estes obxectivos, contidos e competencias traballaranse,
entre  outras,  co  proxecto  de  centro  proposto  pola  biblioteca  “O século  XX” coa
finalidade de facer unha feira histórica e presentar todo o traballado ata o momento.
Para  facer  isto estaba  programado  que  no  terceiro  trimestre  prepararíamos  as
exposicións orais,  traballaríamos coa realidade aumentada e  cos robots facilitados
polas bibliotecas creativas. Aínda que comezamos a facelo é evidente que neste tercer
trimestre non podemos seguir con este traballo.

Por outra banda, o traballo por recunchos, a asamblea, o traballo en pequeno grupo e
en grande grupo non podemos realizalo, eliminando así a parte de socialización tan
importante nesta etapa. Tratamos de traballar este aspecto de socialización a través
das canles telemáticas: correo electrónico,  Abalar e conferencias a través de Cisco
Webex.

Adaptamos a nosa metodoloxía para que o alumnado poida facelo desde casa,  co
apoio e  axuda da súa  familia.  Usamos programas para traballar  online,  así  como
material que facilite o traballo individual.

Insistimos na necesidade do xogo para acadar os obxectivos fundamentais desta etapa
educativa.

Propoñemos actividades de reforzo, recuperación e repaso de todo o que levamos
traballado no proxecto do ESPAZO, a través de contos e outros recursos.

Na  área  da  lingua  estranxeira,  búscase  sempre  achegar  o  idioma  a  contextos
familiares e cercanos. Para isto seguirase a traballar a comprensión oral por medio de
cancións e “chants”, sobre a temática que xa estaba pautada. Neste nivel de 5 anos,
concretamente, estanse a traballar os animais salvaxes. Pero tamén se repasarán todas
as unidades traballadas nos primeiros trimestres ( cores, números, cancións e “chants
“, rutinas que se fan a diario, contos, instrumentos musicais, enfermidades comúns,
prendas de vestir, profesións…).

Polo que respecta á producción oral, inténtase poñer ao alumnado en situacións nas
que poidan dicir palabras en inglés. Por iso, a recomendación de vídeos aplicados á
temática.Outro tipo de actividades que contribúen a desenvolver a comprensión oral e
que estamos a usar son as TPR, nas que  cunha instrucción, o alumnado responde de
forma non verbal con xestos o accións.



Para facer todo isto, botamos man da tecnoloxía e do apoio e da axuda das familias.
Usaranse  vídeos  ,  cancións,  contos,  actividades  de  reforzo  e  repaso  do  que
traballamos ata o momento.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Segundo as Instrucccións do 27 de abril de 2020 a información básica da adaptación
das programacións didácticas para a finalización do curso 2019-2020, está elaborada
en base aos principios de claridade, transparencia e obxectividade, que garanten o
dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a
criterios obxectivos. 

As direccións dos centros responsabilizaranse da súa publicación na páxina web do
centro nun lugar accesible a disposición de toda a comunidade educativa e de garantir
a súa publicidade,  seguindo o procedemento establecido no centro. Así  mesmo, o
profesorado informará  alumnado da súa área, materia, ámbito ou módulo. 


