
CEIP “VISTAHERMOSA” – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ÁREA: EDUCACIÓN INFANTIL

CICLO/CURSO: 2º CICLO /  6º CURSO (5 ANOS)

OBXECTIVOS:

Área 1) Coñecemento de si mesmo/a e autonomía persoal

" Explorar e coñece-lo seu corpo identificando os seus segmentos e elementos, sendo capaz de 
valora-las súas capacidades e acepta-las súas limitacións, adquirindo así unha imaxe axustada 
de si mesmo/a.

" Distinguir semellanzas e diferenzas entre as características e calidades do seu propio corpo e 
o dos demais, aceptándoas, valorándoas e evitando calquera actitude discriminatoria por razón 
destas diferenzas.

" Coñecer  e  identifica-la  existencia  doutras  persoas  dentro  do  noso  medio  e  fóra  del 
pertencentes a outras razas que posúen diversos trazos físicos e que teñen distintas formas de 
vida, hábitos e algúns costumes diferentes ós nosos.

" Aumenta-lo  sentimento  de  autoconfianza  e  a  capacidade  de  iniciativa  na  resolución  de 
problemas da vida cotiá e desenvolver estratexias para satisfacer de forma progresivamente 
autónoma as súas necesidades básicas.

" Desenvolver progresivamente a lateralidade do seu corpo, sendo capaz de interpretar nocións 
direccionais con el.

" Identifica-lo lado dereito e esquerdo do seu corpo.

" Coñecer e utilizar coordinadamente as súas posibilidades motrices e posturais, adaptándoas ás 
diversas actividades cotiás, lúdicas e de expresión.

" Continua-la adquisición de hábitos relacionados coa hixiene, a alimentación, o coidado da 
saúde, o benestar persoal, a organización, a constancia, a atención, a iniciativa e o esforzo.

" Afianza-la coordinación óculo-manual necesaria para realizar actividades motrices de carácter 
fino, mellorando a precisión dos seus movementos e utilizando pequenos instrumentos.

" Coñece-los sentidos corporais, a súa localización e a súa función na percepción, sendo capaz 
de identifica-las diversas sensacións corporais.

" Identifica-los  sentimentos,  emocións,  desexos  e  necesidades  propias  e  os  dos  demais, 
desenvolvendo unha actitude comunicativa.

" Ser capaz de planificar e secuencia-la propia acción para resolver problemas da vida cotiá, 
desenvolvendo actitudes de colaboración e axuda con nenos, nenas e adultos, e adecuando o 
seu comportamento ás necesidades e demandas dos outros.

" Controla-la situación espacial de si mesmo/a e dos obxectos respecto a diferentes nocións 
espaciais.

" Adquirir nocións de orientación temporal mediante a identificación de vivencias persoais da 
actividade cotiá.

" Participar e contribuír, dentro das súas posibilidades, no mantemento da orde e a limpeza da 
súa clase e da súa casa, colaborando e buscando axuda se fose necesario.



Área 2) Coñecemento do medio

" Adquirir  progresivamente  un  coñecemento  lóxico-matemático,  describindo  obxectos  e 
situacións,  as  súas  propiedades  e  as  relacións  que  entre  eles  se  establecen  a  través  da 
experimentación activa.

" Identificar e recoñece-los cardinais desde o 0 ata o 9, controlando a direccionalidade da súa 
grafía e asociando o número coa cantidade.

" Situarse espacialmente respecto a nocións básicas, identificando estas nocións en si mesmo/a 
e nos obxectos.

" Utilizar adecuadamente cuantificadores e nocións básicas de medida.

" Identificar e recoñece-las formas planas.

" Recoñecer algunhas formas xeométricas diferenciando unhas doutras.

" Aplicar modificacións cuantitativas en coleccións de elementos, reparando no proceso e nos 
resultados obtidos.

" Agrupar  obxectos  por  calidades  e  propiedades  e  determina-lo  seu  aspecto  cuantitativo 
aplicando o cardinal correspondente.

" Emprega-las formas de representación matemática para resolver problemas da vida cotiá.

" Describir  diversas  situacións  espaciais  e  as  accións  que  podemos  realizar  sobre  elas, 
atendendo ó proceso e ós resultados obtidos.

" Observa-los cambios que se producen no medio natural coa chegada das diferentes estacións, 
constatando a influencia do tempo atmosférico na forma de organizaren a vida as persoas, e 
observando e  manipulando os  diversos  obxectos  relacionados co vestido  propios  de cada 
estación.

" Valorar, respectar e coida-lo medio natural, intervindo na medida das súas posibilidades.

" Orientarse  autonomamente  no  ámbito  escolar  e  coñece-la  organización  do  colexio, 
establecendo relacións máis amplas coas persoas que nel están, respectando e valorando o 
traballo que realizan e as normas de comportamento e organización da súa clase.

" Acepta-la  propia  situación  familiar,  desenvolvendo actitudes  de afecto e  respecto  cara  ós 
membros da súa familia, valorando e asimilando as súas normas de convivencia.

" Coñece-las  características  da  súa  vivenda,  os  seus  espazos  e  funcións,  diferenciando  os 
diversos materiais que se empregan para construír unha casa. 

" Coñecer  e  valora-las  profesións  relacionadas  co  colexio,  coa  construción,  co  lecer  e  co 
coidado do medio natural e preguntar, interpretar e opinar sobre elas.

" Coñece-las relacións de interdependencia, equilibrio e utilidade que existen entre os seres 
vivos, valorando a importancia que teñen para a vida e a conservación do medio.

" Identifica-las características morfolóxicas e funcionais dalgúns animais próximos ó seu medio 
e doutros medios afastados, establecendo relacións entre as características do medio físico e 
as diferentes formas de vida.

" Iniciarse no uso dalgúns instrumentos tecnolóxicos: ordenador, televisión, DVD, reprodutores 
musicais, videoxogos&

" Observar e explora-lo seu medio inmediato: a rúa, o barrio, os elementos presentes nel, e 
amosar interese e curiosidade cara ós seus acontecementos relevantes preguntando e opinando 
sobre eles co fin de desenvolve-la súa espontaneidade e orixinalidade.

" Coñecer  algunhas  das  formas  máis  habituais  da  organización  humana:  os  medios  de 
transporte e os medios de comunicación e información, valorándoos positivamente.



" Fomentar nos nenos e nenas a actitude de comparti-los seus xoguetes e xogos, e a aceptación 
das normas implícitas, desenvolvendo hábitos de convivencia e amizade, e rexeitamento polos 
xogos violentos.

" Achegarse a diferentes  culturas,  valorando e apreciando a pluralidade cultural,  coñecendo 
diferentes formas de vida, distintos costumes, tradicións, festas, linguas&

Área 3) Linguaxes: comunicación e representación

" Emprega-la linguaxe oral de forma cada vez máis correcta, expresando ideas, sentimentos e 
desexos en conversacións  colectivas,  adaptándose ás  distintas  situacións  de comunicación e 
respectando as normas que rexen o intercambio lingüístico.

" Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral e a través doutras 
linguaxes, elixindo a que mellor se axuste á intención e á situación.

" Progresar  na  expresión  oral  introducindo  nas  súas  producións  variacións  morfolóxicas, 
utilizando as palabras do vocabulario e construíndo frases cunha estruturación correcta.

" Progresar na linguaxe oral producindo sons, sílabas e palabras con soltura, para así poder 
acomete-la linguaxe escrita con éxito.

" Valora-la  linguaxe  escrita  como  medio  de  información  e  comunicación,  descubrindo  e 
identificando os seus instrumentos e elementos básicos.

" Ler, interpretar, ordenar e producir imaxes seguindo unha secuencia temporal, adestrándose 
así para a lectura, cunha actitude de interese e gozo.

" Achegarse á literatura infantil comprendendo, reproducindo e recreando textos sinxelos de 
contos clásicos e de poemas literarios, amosando actitudes de valoración, gozo e interese cara 
a eles.

" Iniciarse  nos  usos  sociais  da  lectura  e  da  escritura  valorándoas  como  instrumentos  de 
comunicación, información e gozo.

" Utiliza-la  biblioteca  con  respecto  e  coidado,  valorándoa  como  recurso  informativo  de 
entretemento e gozo.

" Iniciarse no coñecemento e uso dalgunhas palabras básicas en lingua estranxeira relacionadas 
coas rutinas da vida cotiá e coas actividades que se realizan dentro da aula.

" Comprende-las  intencións  e  mensaxes  doutros  nenos,  nenas  e  adultos,  adoptando  unha 
actitude positiva cara á lingua, tanto propia como estranxeira.

" Utiliza-las posibilidades da expresión plástica, musical e corporal para representar obxectos, 
situacións,  ideas&  ampliando  as  súas  posibilidades  comunicativas  e  desenvolvendo  a 
creatividade.

" Comprende-las  mensaxes  audiovisuais  emitidas  por  algúns  instrumentos  tecnolóxicos 
(ordenador, televisión, DVD, reprodutores musicais, videoxogos& ), e entende-la importancia 
e a necesidade de utilizalos moderadamente.

" Manifestar interese cara ás audicións de sons producidos por obxectos, instrumentos ou a voz, 
identificando algunhas calidades.

" Mellorar no control da respiración nas actividades de movemento e relaxación.

" Representar  obxectos,  situacións  e  persoas  a  través  das  distintas  técnicas  da  expresión 
plástica.

" Respecta-las creacións artísticas das súas compañeiras e compañeiros e do medio cultural ó 
que pertencen.



" Recoñecer e identifica-los sons do propio corpo e os do medio.

" Identifica-las cores primarias e a gama de cores secundarias.

CONTIDOS 

Área 1) Coñecemento de si mesmo/a e autonomía persoal

– Segmentos e elementos do corpo.

– Características diferenciais.

– Articulacións do corpo.

– Partes internas do corpo.

– Lado esquerdo e lado dereito do corpo.

– Sentidos do tacto, do gusto, do olfacto, do oído e da vista. Funcións.

– Sensacións e percepcións: seco-mollado, frío-calor.

– Sentimentos e emocións propios e dos demais.

– Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo.

– Nocións de direccionalidade con respecto ó corpo.

– As distintas actividades cotiás: de xogo, tarefas, rutinas… Requirimentos.

– Limpeza e orde na clase e no colexio.

– Movementos e posturas do corpo e a súa relación cos segmentos corporais.

– Posibilidades motrices e posturais.

– Picado, recortado, grafomotricidade.

– Movementos combinados e movementos bilaterais asimétricos e alternos.

– Nocións básicas de orientación espacial: dereita-esquerda.

– Nocións  básicas  de  orientación  temporal:  pola  mañá-pola  noite,  onte,  hoxe,  mañá,  antes, 
despois.

– Hábitos de hixiene e de alimentación, e a súa relación coa saúde e o benestar persoal.

– Accións que favorecen a saúde: o deporte.

– Identificación global e segmentaria das características e calidades do propio corpo, así como 
as semellanzas e diferenzas cos outros.

– Aceptación das características e identidade dos demais. 

– Identificación e control das necesidades básicas.

– Utilización  do  sentido  do  tacto  e  do  gusto  para  percibir  propiedades  e  sensacións  que 
producen os obxectos.

– Identificación, expresión e manifestación de sentimentos, necesidades e desexos propios e dos 
demais.

– Adecuación do comportamento ás diversas situacións da actividade cotiá, ás necesidades e 
demandas dos demais.



– Desenvolvemento de hábitos elementais de organización, atención, constancia, iniciativa e 
esforzo nas distintas actividades.

– Contribución á limpeza da súa casa e da súa clase.

– Reprodución de posturas co corpo.

– Control e precisión no uso de utensilios e obxectos.

– Exploración das posibilidades e limitacións posturais e motrices do propio corpo.

– Experimentación da noción dereita e esquerda en relación ó propio corpo.

– Coordinación e control corporal nas actividades lúdicas que impliquen movemento global ou 
segmentario e adquisición de habilidades motrices novas.

– Descrición da situación espacial dos obxectos e do propio corpo respecto a diferentes nocións.

– Percepción temporal das rutinas cotiás.

– Orientación espacial e temporal nos lugares coñecidos.

– Adquisición e desenvolvemento de hábitos de hixiene, alimentación e seguridade persoal.

– Utilización correcta dos útiles relacionados coa alimentación e a hixiene.

– Progresiva adopción de comportamentos de prevención e seguridade en situacións habituais.

– Coidado e precaución ante situacións que poidan resultar perigosas.

– Desexos  de  afondar  no  coñecemento  das  súas  características  persoais  e  dos  segmentos 
corporais.

– Actitude non discriminatoria ante os seus compañeiros e compañeiras.

– Aceptar, comprender, tolerar e respecta-las persoas pertencentes a diferentes razas e formas 
de vida.

– Constancia do que lles proporcionan os diferentes sentidos.

– Interese por coñece-los sentimentos e emocións dos demais.

– Gusto por mante-la súa clase e a súa casa limpas e coidadas.

– Esforzo por realizar movementos máis complicados co seu corpo.

– Gusto polo xogo.

– Pracer ó manexar instrumentos que requiran maior precisión.

– Alegría polo progreso na súa autonomía persoal.

Área 2) Coñecemento do medio

– Nocións básicas de medida: tamaño: longo-curto, grande-mediano-pequeno, ancho-estreito, 
groso-delgado, pesado-lixeiro.

– Cuantificadores básicos: cheo-baleiro, máis que-menos que, tantos como, un-varios, enteiro-
metade, ningún-varios.

– Os corpos no espazo: arredor, entre, diante-detrás, aberto-pechado, esquerda-dereita, preto-
lonxe, xunto-separado…

– Formas planas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo, rombo e óvalo.

– Corpos xeométricos: a esfera e o cubo.

– Nocións básicas de orientación temporal.



– A serie numérica: os cardinais ata o 9.

– Relacións entre coleccións de obxectos: correspondencias e series.

– Propiedades dos obxectos: recto e curvo, rápido-lento.

– Fenómenos atmosféricos, plantas características, froitos, vestidos… relacionados co clima.

– Animais  de  diferentes  hábitats  e  de  diversos  medios.  Características  morfolóxicas  e 
funcionais.

– Desenvolvemento da vida das plantas.

– O papel das persoas na conservación do medio.

– A contaminación.

– Propiedades dos obxectos: recto-curvo-lineal, lixeiro-pesado, suave-áspero, simetría, brando-
duro, liso-rugoso, frío-quente, doce-salgado, rápido-lento.

– A clase e o colexio: espazos, obxectos e normas de comportamento.

– Familia: membros, parentesco, situación familiar e normas de convivencia.

– A casa: características internas e externas, espazos, obxectos. Tipos de vivenda.

– O seu enderezo e teléfono.

– Normas de seguridade viaria.

– Elementos do medio e da paisaxe urbana.

– Lugares, obxectos e accións relacionados co consumo, a diversión e o lecer.

– Profesións:  relacionadas  co  colexio  (profesor/a,  director/a,  limpador/a,  xardineiro/a),  co 
medio  (carteiro/a,  garda,  vendedor/a,  varredor/a),  cos  medios  de  transporte  (piloto, 
condutor/a,  azafato/a,  capitán/á  de  barco),  coa  diversión  e  o  lecer,  e  cos  medios  de 
comunicación (actor/actriz, presentador/a).

– Medios de transporte públicos e privados.

– Algúns medios de comunicación e información.

– Algúns  instrumentos  tecnolóxicos:  ordenador,  televisión,  DVD,  reprodutores  musicais, 
videoxogos…

– Festas e celebracións do ano.

– Ordenación,  comparación  e  clasificación  de  obxectos  atendendo  ás  súas  características  e 
propiedades.

– Identificación dalgunhas formas planas e corpos xeométricos.

– Resolución de problemas da vida cotiá que impliquen repartir.

– Utilización do cardinal para determinar cantidades.

– Expresión da situación espacial dos obxectos e de si mesmo/a.

– Establecemento de relacións entre coleccións.

– Composición e descomposición de números.

– Aplicación de nocións de cantidade.

– Ordenación de obxectos segundo diversas leis de seriación.

– Uso adecuado dos cuantificadores.

– Observación, manipulación e comparación de figuras.

– Identificación dos números controlando a direccionalidade da súa grafía.



– Construción da serie numérica por adición da unidade.

– Identificación do cardinal anterior a cada un dos xa coñecidos.

– Iniciación á suma e resta.

– Identificación do coidado que necesitan animais e plantas.

– Recoñecemento das características dalgúns animais e do medio no que viven.

– Observación directa de plantas.

– Contribución ó mantemento de ambientes limpos, saudables e non contaminados.

– Discriminación de comportamentos adecuados e inadecuados nos diferentes contextos.

– Recoñecemento de si  mesmo/a  como membro da súa familia.  Identificación do lugar que 
ocupa nela.

– Descrición de datos relacionados coa súa propia familia.

– Adaptación ós hábitos horarios establecidos na casa.

– Identificación de sensacións asociadas ás calidades dalgúns obxectos.

– Discriminación e rexeitamento de xogos e xoguetes que impliquen violencia ou perigo.

– Orientación autónoma na clase e nos espazos do colexio, asociándoos coa actividade que 
desenvolve neles.

– Participación na elaboración das normas e pautas de comportamento na clase e na casa.

– Utilización adecuada dos obxectos e espazos da casa.

– Coñecemento e valoración das diferentes profesións.

– Observación do medio urbano descubrindo os seus elementos e características.

– Observación de diversos servizos relacionados co consumo, o lecer e a diversión.

– Discriminación de comportamentos adecuados e inadecuados na utilización dos medios de 
transporte.

– Atención ós acontecementos tratados nos medios de comunicación.

� Gusto por comparar e contar obxectos.

� Interese por descubri-las propiedades dos obxectos.

� Valoración da importancia dos números.

� Pracer coa actividade matemática.

� Gusto e gozo coa manipulación de obxectos.

� Interese por coñece-la organización espacial e temporal.

� Desexos de aprende-los números.

� Valoración da utilidade dos números.

� Interese por descubri-la medida dos obxectos.

� Esforzo e interese por resolver situacións mediante as operacións e os números.

� Interese por aprecia-los cambios que se producen no medio relacionados co clima.

� Pracer por coñecer animais de medios afastados e outros hábitats.

� Desexos de contribuír á conservación do medio natural.

� Gusto por desenvolverse con autonomía na súa casa e no colexio.



� Actitude de colaboración e axuda coas súas compañeiras e compañeiros e cos adultos.

� Desexos de coñecer diferentes tipos de vivenda.

� Asimilación das normas de seguridade viaria.

� Valoración e respecto ás diferentes profesións.

� Gozo co coñecemento dos medios de comunicación e información.

� Comportamento axeitado nos diferentes medios de transporte.

Área 3) Linguaxes: comunicación e representación 
– Contos das unidades.

– Vocabulario relativo ás unidades.

– A linguaxe oral como medio de comunicación e expresión de distintos contidos e intencións.

– Situacións de comunicación oral.

– Textos de tradición oral: contos, poesías, refráns, cancións, adiviñas, trabalinguas…

– Normas que rexen o intercambio lingüístico.

– Formas socialmente establecidas para solicitar, agradecer e despedirse.

– A linguaxe escrita como medio de comunicación.

–  Instrumentos  que  serven  de  vehículo  á  lingua  escrita:  imaxes,  etiquetas,  carteis,  libros, 
revistas…

– O xénero e o número.

– Aquelas  palabras  e  expresións  dunha  lingua  estranxeira  que,  estando  relacionadas  cos 
contidos da unidade, se poidan introducir.

– Materiais e técnicas da expresión plástica.

– Control do corpo, actividade, movemento e respiración.

– Posibilidades expresivas do corpo.

– Os sons do corpo e do medio.

– Cores primarias e gama de cores secundarias. 

– Contrastes claro-escuro nas diferentes cores.

– O son dos instrumentos musicais.

– Relaxación e equilibrio.

– Calidades do son.

– Cancións infantís.

– Achegamento ós textos da súa tradición cultural, comprendéndoos e reproducíndoos.

– Recitado de poesías, descubrindo o ritmo, a rima e a mensaxe que transmiten.

– Participación en conversacións colectivas respectando as normas que rexen o intercambio 
lingüístico.

– Produción de mensaxes progresivamente máis complexas, combinando o xesto, a palabra, a 
mirada e a entoación.

– Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión gráfica.

– Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais percibindo semellanzas 



e diferenzas entre elas.

– Utilización  axustada  da  información  que  proporcionan  os  diferentes  soportes  da  lingua 
escrita: libros, revistas, carteis…

– Posibilidade de utilización dalgunhas palabras básicas aprendidas en lingua estranxeira nas 
actividades que se realizan na aula. 

– Comprensión da idea global de textos orais en lingua estranxeira, en situacións habituais da 
aula e cando se fala de temas coñecidos e predicibles.

– Uso adecuado das formas socialmente establecidas para solicitar, saudar e despedirse.

– Atención, asimilación e reprodución de textos lidos polo profesor/a.

– Utilización da biblioteca con respecto e coidado.

– Valoración da biblioteca como recurso informativo, de entretemento e gozo.

– Participación creativa en xogos lingüísticos para divertirse e para aprender.

– Construción de frases orais afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas coas palabras 
do vocabulario, respectando a concordancia de xénero e número.

– Produción de frases en futuro utilizando as variedades morfolóxicas do tempo verbal.

– Comparación de imaxes establecendo semellanzas e diferenzas entre elas.

– Control da direccionalidade nas actividades gráficas.

– Iniciación no uso de instrumentos tecnolóxicos.

– Achegamento  a  diferentes  producións  audiovisuais  (películas,  debuxos  animados, 
videoxogos…).

– Distinción progresiva entre a realidade e a representación virtual.

– Achegamento  á  interpretación de mensaxes,  textos  e  relatos  orais  producidos  por  medios 
audiovisuais.

– Uso moderado das tecnoloxías da información e da comunicación.

– Dramatización de textos literarios.

– Produción de obras plásticas, musicais e dramáticas que desenvolvan a creatividade.

– Utilización dos diversos materiais e técnicas da expresión plástica para realizar obras que 
desenvolvan a súa creatividade.

– Uso das posibilidades expresivas do corpo para manifestar sentimentos e emocións.

– Recoñecemento das cores necesarias para obter outra cor.

– Interpretación de cancións seguindo o ritmo e a melodía.

– Control da respiración en actividades de movemento e relaxación.

– Representación individual e colectiva de obras inventadas ou coñecidas.

– Control da direccionalidade en actividades gráficas.

– Identificación de sons producidos polo corpo e polo medio.

– Interpretación de mensaxes corporais expresadas por outros.

– Deleite coa audición de contos e poemas.

– Desexos de mellora-la súa expresión oral.

– Esforzo por  aumentar  progresivamente  o seu vocabulario  e  producir  frases  correctamente 
estruturadas.



– Actitude positiva cara á lingua estranxeira.

– Interese por compartir interpretacións, sensacións e emocións provocadas polas producións 
literarias.

– Gusto e gozo coas actividades plásticas.

– Pracer coas actividades musicais.

– Interese por coñece-los útiles e técnicas da expresión plástica.

– Deleite co descubrimento das posibilidades expresivas do corpo.

– Actitude de escoita nas interpretacións musicais e dramáticas.

– Interese por coñecer e manexar instrumentos musicais.

– Respecto cara ás obras plásticas dos demais.

– Pracer ó experimentar coas cores.

– Actitude de curiosidade polos sons do medio.

Ademais traballaremos potenciando a adquisición das 8 competencias básicas establecidas na 
LOE, que aínda que non son obligatorias para a etapa de E.I. si impregnarán toda a práctica 
educativa.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

" Coñece-las características diferenciais do seu propio corpo.

" Coñece-las articulacións e algunhas partes internas do seu corpo.

" Valorar, respectar e acepta-las diferenzas.

" Identifica-lo lado dereito e esquerdo do seu corpo.

" Discrimina-las funcións dos sentidos do gusto, do tacto e do olfacto.

" Desenvolver estratexias para satisface-las súas necesidades básicas.

" Contribuír no mantemento da orde e limpeza da clase e do colexio.

" Progresar nas súas habilidades motrices de carácter fino.

" Afianza-las nocións espazo-temporais aprendidas.

" Desenvolver hábitos de alimentación, saúde, hixiene e coidado persoal adecuados.

" Coñece-los cambios que se producen no medio relacionados co clima.

" Desenvolver actitudes de coidado e respecto cara ó medio natural.

" Afianza-la súa autonomía no ámbito escolar e familiar.

" Valorar tódalas profesións do seu medio próximo.

" Coñece-las  características  morfolóxicas  e  funcionais  de  animais  e  plantas  de  medios 
afastados.

" Clasificar obxectos atendendo ós atributos aprendidos.

" Coñecer algúns sinais de identidade doutras culturas presentes no seu medio.



" Asimilar e aplica-las normas de seguridade viaria.

" Comportarse axeitadamente nos lugares destinados á diversión e ó lecer.

" Coñecer algúns medios de comunicación e información.

" Saber  solicitar,  agradecer  e  despedirse  seguindo  as  pautas  que  establece  o  intercambio 
lingüístico.

" Producir mensaxes máis complexas.

" Expresar sentimentos, necesidades, intereses, desexos& , mediante a lingua oral e a través 
doutras linguaxes.

" Aumentar progresivamente o seu vocabulario.

" Amosar actitude positiva cara á lingua estranxeira.

" Memorizar pequenos textos.

" Amosar interese polos textos de literatura infantil: contos clásicos, poemas, adiviñas& , lidos 
na clase.

" Utiliza-la biblioteca con respecto e coidado.

" Construír  frases  afirmativas,  negativas,  interrogativas  e  exclamativas  cunha  estruturación 
correcta para a súa idade.

" Comprender, interpretar e producir imaxes.

" Amplia-lo seu vocabulario.

" Iniciarse na lectoescritura.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

A avaliación será: global, continua, formativa e aberta, e para isto servirémonos de:

• Observación directa e sistemática.

• Diario do docente.

• Informe diario. 

• Escalas de observación. 

• Entrevistas coas familias. 

• Observacións externas. 

• Técnicas audiovisuais. 

• Observacións de grupo, xogos. 

• Rexistros de incidencias

MÍNIMOS PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA (final de ciclo)



- Acepta as normas establecidas nos diferentes contextos.

- Desenvolve actitudes e hábitos de axuda e colaboración cos demais.

- Adecúa o seu comportamento ás demandas e necesidades dos demais.

- Identifica os sentimentos e emocións dos demais e sabe expresa-los seus.

- Planifica e secuencia a propia acción para resolver tarefas cotiás superando as dificultades e 

buscando axuda cando é necesario.

-  Adquiriu hábitos relacionados coa hixiene, a alimentación saudable, a saúde e a seguridade 

persoal.

- Recoñece os segmentos, elementos e articulacións do seu corpo.

- Ten unha imaxe axustada e positiva de si mesmo/a.

- Identifica e acepta as súas características, calidades, posibilidades e limitacións persoais.

-  Utiliza coordinadamente as súas posibilidades motrices e posturais adecuándoas ás diversas 

actividades cotiás, lúdicas e de expresión.

- Acepta, valora e respecta as diferentes características dos demais, sen amosar discriminación 

ningunha por razón de sexo, raza, cultura ou procedencia social.

- Aplica a coordinación óculo-manual necesaria para a manipulación de obxectos, a realización 

de actividades cotiás e formas de representación gráfica.

- Utiliza correctamente os obxectos en relación co uso que teñen.

- Clasifica e agrupa obxectos segundo características, uso e función.

- Coñece diversas manifestacións culturais.

- Usa adecuadamente termos referentes á organización do tempo nas súas vivencias habituais.

- Participa en festas, tradicións e costumes do seu medio.

- Valora a utilidade das plantas e dos animais para o ser humano.

-  Interésase e formula preguntas sobre algúns acontecementos relevantes que se producen no 

medio.

- Identifica os cambios que se producen no medio natural pola acción de diversos factores: paso 

do tempo, actuación humana, cambios climáticos estacionais…

- Valora, respecta e coida o medio natural na medida das súas posibilidades.

-  Establece relacións entre as características do medio físico e as formas de vida que nel se 

desenvolven.

- Oriéntase espacialmente nos diferentes medios: colexio, casa, rúa…

- Coñece as normas e os modos de comportamento social e a organización dos grupos dos cales 

forma parte.

- Valora e respecta os diferentes traballos de homes e mulleres.

- Coñece diferentes profesións relacionadas co colexio, o medio próximo, o coidado da saúde, o 

consumo, o medio natural, os medios de transporte e de comunicación…

- Relaciona o traballo das persoas cos servizos que nos proporciona a vida en sociedade.



-  Participa e establece vínculos de relación interpersoal cos diversos grupos dos cales forma 

parte.

-  Aprecia,  respecta  e  interésase  polas  linguas,  costumes,  folclore  e  outras  manifestacións 

culturais do seu medio.

- Le, interpreta e ordena imaxes.

- Ampliou o seu vocabulario e exprésase con articulación, pronunciación e entoación adecuadas.

- Coñece, comprende e reproduce algúns textos de literatura infantil e da tradición cultural.

- Amosa interese cara á linguaxe escrita como medio de comunicación e información.

- Respecta as normas que rexen o intercambio lingüístico.

- Valora a linguaxe oral como medio de comunicación cos demais.

- Comprende as intencións comunicativas dos outros.

- É capaz de expresar mediante a linguaxe oral sentimentos, desexos e ideas.

- Utiliza as formas verbais en presente, pasado e futuro.

- Discrimina algunhas calidades do son.

- É capaz de reproducir ritmos, cancións e bailes sinxelos.

- Identifica e diferencia as formas xeométricas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo, rombo, 

óvalo, cubo e esfera.

- Iniciouse na medida dos obxectos.

- Resolve problemas sinxelos de forma manipulativa.

- Sabe situarse el/ela mesmo/a e os obxectos segundo as nocións: arredor, entre, diante-detrás, 

esquerda-dereita, aberto- cerrado, xunto-separado, preto-lonxe…

-  Compara, clasifica e ordena coleccións de obxectos segundo criterios cuantitativos e outras 

propiedades.

- Identifica propiedades nos obxectos: recto- curvo, lixeiro-pesado, suave-áspero, brando-duro, 

simetría, frío-quente, liso-rugoso, doce-salgado, rápido-lento…

- Realiza series que combinan cores, formas e tamaños.

-  Usa correctamente os cuantificadores: cheo-baleiro, máis que, menos que, tantos como, un-

ningún-varios, enteiro-metade.

- Ordena e conta os elementos da serie numérica.

- Identifica os números do 0 ó 9 e coñece o seu aspecto cuantitativo.

- Iniciouse na suma e na resta.

- Representa situacións persoais e algunhas historias sinxelas.

- Expresa corporalmente sentimentos e emocións.

- Goza coa expresión corporal.

-  Utiliza  as  diferentes  técnicas  plásticas  como  medios  de  expresión  e  desenvolvemento  da 

creatividade.

- Identifica as cores, os contrastes claro-escuro e a mestura de cores.



- Valora e respecta as producións plásticas dos demais.

- Utiliza adecuadamente os materiais e instrumentos plásticos.

- Recoñece as propiedades sonoras do corpo, instrumentos e algúns obxectos.

- Interésase polos recursos e medios audiovisuais e tecnolóxicos.



" Iniciarse no coñecemento do código escrito a través de palabras e frases moi signifi-
cativas e usuais.

" Utilizar adecuadamente os cuantificadores básicos aprendidos.

" Coñece-la serie numérica, ata o cardinal 9.

" Asociar correctamente a grafía dos nove primeiros números coas cantidades corres-
pondentes.

" Recoñece-las formas xeométricas planas.

" Realizar clasificacións e seriacións sinxelas.

" Coñecer algúns ordinais.

" Iniciarse na suma e na resta.

" Empregar adecuadamente as técnicas, útiles e materiais da expresión plástica.

" Coñece-las cores primarias e secundarias e gamas da cor.

" Iniciarse no uso dalgúns instrumentos tecnolóxicos.

" Expresarse e comunicarse utilizando medios e técnicas propios da linguaxe audiovi-
sual e das novas tecnoloxías da información e da comunicación.

" Distinguir entre a realidade e a representación virtual.

" Avanzar no coñecemento das súas posibilidades corporais expresivas.

" Controla-lo seu corpo en actividades de movemento, equilibrio e relaxación.

" Identificar algunhas calidades do son.

" Discrimina-lo son producido por algúns instrumentos musicais.

" Participar amosando iniciativa nas representacións dramáticas realizadas na clase.

" Experimentar con xestos e movementos como recursos corporais para expresarse e 
comunicarse.

Ademais traballaremos potenciando a adquisición das 8 competencias básicas establecidas na 
LOE, que aínda que non son obligatorias para a etapa de E.I. si impregnarán toda a práctica 
educativa.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

PROCEDEMENTOS:

- Metodoloxía baseada no principio de aprendizaxe significativa.

- Metodoloxía baseada no principio de globalización.

- Ensinanza que fomente a actividade do neno; metodoloxía construtivista.

- O xogo como fonte de actividade.

- A interacción social como recurso metodolóxico.



- A motivación como principio metodolóxico.

- A participación da familia ó longo de todo o proceso para chegar a establecer criterios 

comúns e pautas homogéneas.

- A potenciación das novas tecnoloxías.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

A avaliación será: global, continua, formativa e aberta, e para isto servirémonos de:

• Observación directa e sistemática.

• Diario do docente.

• Informe diario. 

• Escalas de observación. 

• Entrevistas coas familias. 

• Observacións externas. 

• Técnicas audiovisuais. 

• Observacións de grupo, xogos. 

• Rexistros de incidencias

(só 5 anos) MÍNIMOS PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA (final de ciclo)

MÍNIMOS PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA (final de ciclo)

- Acepta as normas establecidas nos diferentes contextos.

- Desenvolve actitudes e hábitos de axuda e colaboración cos demais.

- Adecúa o seu comportamento ás demandas e necesidades dos demais.

- Identifica os sentimentos e emocións dos demais e sabe expresa-los seus.

- Planifica e secuencia a propia acción para resolver tarefas cotiás superando as dificultades e 

buscando axuda cando é necesario.

-  Adquiriu hábitos relacionados coa hixiene, a alimentación saudable, a saúde e a seguridade 

persoal.

- Recoñece os segmentos, elementos e articulacións do seu corpo.

- Ten unha imaxe axustada e positiva de si mesmo/a.

- Identifica e acepta as súas características, calidades, posibilidades e limitacións persoais.

-  Utiliza coordinadamente as súas posibilidades motrices e posturais adecuándoas ás diversas 

actividades cotiás, lúdicas e de expresión.

- Acepta, valora e respecta as diferentes características dos demais, sen amosar discriminación 

ningunha por razón de sexo, raza, cultura ou procedencia social.



- Aplica a coordinación óculo-manual necesaria para a manipulación de obxectos, a realización 

de actividades cotiás e formas de representación gráfica.

- Utiliza correctamente os obxectos en relación co uso que teñen.

- Clasifica e agrupa obxectos segundo características, uso e función.

- Coñece diversas manifestacións culturais.

- Usa adecuadamente termos referentes á organización do tempo nas súas vivencias habituais.

- Participa en festas, tradicións e costumes do seu medio.

- Valora a utilidade das plantas e dos animais para o ser humano.

-  Interésase e formula preguntas sobre algúns acontecementos relevantes que se producen no 

medio.

- Identifica os cambios que se producen no medio natural pola acción de diversos factores: paso 

do tempo, actuación humana, cambios climáticos estacionais…

- Valora, respecta e coida o medio natural na medida das súas posibilidades.

-  Establece relacións entre as características do medio físico e as formas de vida que nel se 

desenvolven.

- Oriéntase espacialmente nos diferentes medios: colexio, casa, rúa…

- Coñece as normas e os modos de comportamento social e a organización dos grupos dos cales 

forma parte.

- Valora e respecta os diferentes traballos de homes e mulleres.

- Coñece diferentes profesións relacionadas co colexio, o medio próximo, o coidado da saúde, o 

consumo, o medio natural, os medios de transporte e de comunicación…

- Relaciona o traballo das persoas cos servizos que nos proporciona a vida en sociedade.

-  Participa e establece vínculos de relación interpersoal cos diversos grupos dos cales forma 

parte.

-  Aprecia,  respecta  e  interésase  polas  linguas,  costumes,  folclore  e  outras  manifestacións 

culturais do seu medio.

- Le, interpreta e ordena imaxes.

- Ampliou o seu vocabulario e exprésase con articulación, pronunciación e entoación adecuadas.

- Coñece, comprende e reproduce algúns textos de literatura infantil e da tradición cultural.

- Amosa interese cara á linguaxe escrita como medio de comunicación e información.

- Respecta as normas que rexen o intercambio lingüístico.

- Valora a linguaxe oral como medio de comunicación cos demais.

- Comprende as intencións comunicativas dos outros.

- É capaz de expresar mediante a linguaxe oral sentimentos, desexos e ideas.

- Utiliza as formas verbais en presente, pasado e futuro.

- Discrimina algunhas calidades do son.

- É capaz de reproducir ritmos, cancións e bailes sinxelos.



- Identifica e diferencia as formas xeométricas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo, rombo, 

óvalo, cubo e esfera.

- Iniciouse na medida dos obxectos.

- Resolve problemas sinxelos de forma manipulativa.

- Sabe situarse el/ela mesmo/a e os obxectos segundo as nocións: arredor, entre, diante-detrás, 

esquerda-dereita, aberto- cerrado, xunto-separado, preto-lonxe…

-  Compara, clasifica e ordena coleccións de obxectos segundo criterios cuantitativos e outras 

propiedades.

- Identifica propiedades nos obxectos: recto- curvo, lixeiro-pesado, suave-áspero, brando-duro, 

simetría, frío-quente, liso-rugoso, doce-salgado, rápido-lento…

- Realiza series que combinan cores, formas e tamaños.

-  Usa correctamente os cuantificadores: cheo-baleiro, máis que, menos que, tantos como, un-

ningún-varios, enteiro-metade.

- Ordena e conta os elementos da serie numérica.

- Identifica os números do 0 ó 9 e coñece o seu aspecto cuantitativo.

- Iniciouse na suma e na resta.

- Representa situacións persoais e algunhas historias sinxelas.

- Expresa corporalmente sentimentos e emocións.

- Goza coa expresión corporal.

-  Utiliza  as  diferentes  técnicas  plásticas  como  medios  de  expresión  e  desenvolvemento  da 

creatividade.

- Identifica as cores, os contrastes claro-escuro e a mestura de cores.

- Valora e respecta as producións plásticas dos demais.

- Utiliza adecuadamente os materiais e instrumentos plásticos.

- Recoñece as propiedades sonoras do corpo, instrumentos e algúns obxectos.

- Interésase polos recursos e medios audiovisuais e tecnolóxicos.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

(o dos principios??)


