
CEIP VISTAHERMOSA.-
PROGRAMACIÓNS DIDACTICAS

ÁREA Coñecemento  de  si  mesmo/a  e 
autonomía persoal.

CICLO/CURSO 4º DE EDUCACIÓN 
INFANTIL

OBXECTIVOS

" Coñecer progresivamente o seu corpo; identifica-las súas caracteristicas fundamentais 
e algúns dos segmentos e elementos que o forman.

" Iniciarse  na  identificación  dos  propios  sentimentos,  emocións,  necesidades, 
preferencias& , sendo capaz de denominalos, expresalos e comunicarllelos os demais.

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

" Explora-las posibilidades e limitacións do seu propio corpo, e desenvolver unha imaxe 
axustada e positiva de si mesmo/a.

" Desenvolver  un  control  progresivo  do  seu  corpo  e  adapta-las  súas  posibilidades 
motrices e posturais ás diversas situacións da actividade cotiá.

" Adquirir hábitos relacionados coa hixiene e coa alimentación de maneira que se fai 
gradualmente autónomo nos ambientes onde desenvolve a súa actividade.

" 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.

" Identifica-las sensacións e percepcións do propio corpo de forma que lle permitan 
controla-las súas necesidades básicas; utiliza-los sentidos como medio para explora-lo 
seu corpo e o seu medio próximo.

" Progresar cada vez máis na coordinaciòn óculo-manual necesaria para as actividades 
motrices de carácter fino, e mellora-la precisión dos seus movementos.

" Adquirir progresivamente hábitos relacionados co coidado da saúde e coa seguridade 
persoal e aprender a identificar e a evitar situacións perigosas.

" Desenvolverr  actitudes  e  hábitos  de  colaboración  e  de  axuda  evitando 



comportamentos  de  submisión  ou  dominio,  adecuando  o  seu  comportamento  ás 
necesidades e demandas dos outros.

" Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa e 
esforzo.

CONTIDOS TEMPORIZADOS 
� Algúns elementos do corpo.

� Imaxe global do propio corpo.

� Características diferenciais do corpo.

� Movementos e posturas do corpo.

� Referencias espaciais en relación co propio corpo.

� Necesidades básicas.

� Coidado do corpo e seguridade persoal.

� Hábitos relacionados coa alimentación, coa hixiene e co descanso.

� Os sentidos: sensación e percepcións.

� Sensacións do corpo: frío-calor.

� Sentimentos e emocións.

� Actividades cotiás: de xogo, de obrigas e de rutinas.

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

� Nocións básicas de orientación e coordinación de movementos.
� Limpeza e orde do medio.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

" Coñecer algúns elementos e segmentos que forman o corpo.

" Identificar algunhas características persoais.

" Desenvolver progresivamente a súa autoestima e a confianza en si mesmo/a.

" Controlar progresivamente as posibilidades motrices e posturais do corpo.

" Adquirir hábitos relacionados coa hixiene e coa alimentación.

" Mellorar na coordinación óculo-manual.

" Respecta-los sentimentos, emocións, necesidades, preferencias&  dos demais.

" Utilizar nocións básicas de orientación espacial.



" Controla-las necesidades básicas do corpo.

" Desenvolver estratexias para satisface-las súas necesidades básicas.

" Adquirir hábitos relacionados co coidado da saúde.

" Adquirir hábitos de respecto, de axuda e de colaboración.

" Valorar, respectar e acepta-las diferenzas.

" Distinguir sensacións do corpo.

" Participar en actividades cotiás.

" Adquirir  hábitos  elementais  de  organización,  constancia,  atención,  iniciativa  e 
esforzo.



CEIP VISTAHERMOSA.- 

PROGRAMACIÓNS DIDACTICAS

ÁREA Coñecemento do medio

CICLO/CURSO 4º DE EDUCACIÓN 
INFANTIL

OBXECTIVOS

" Identificar, diferenciar e manipula-los obxectos de uso nas diferentes estacións.

" Empezar a coñece-los cardinais 1, 2 e 3, relacionando a cantidade coa súa grafía.

" Iniciarse no coñecemento lóxico-matemático a través da manipulación e observación 
dos obxectos, descubrindo algunhas das súas propiedades.

" Identificar e recoñece-la forma circular, cadrada e triangular.

" Adquirir nocións cuantitativas básicas.

" Adquirir nocións básicas de orientación espacial.

" Establecer  relacións  e  comparacións  entre  coleccións  de  obxectos  atendendo  a 
distintas nocións cuantitativas.

" Inicialos na formación de series sinxelas.

" Descubrir,  a  través  da  observación  e  da  experimentación,  os  atributos  físicos  dos 
obxectos; aprender a coidalos e a usalos correcta e axeitadamente.

" Identificar  algúns  obxectos  e  recursos  tecnolóxicos  habituais  utilizados  nas 
actividades cotiás: ordenador, reprodutores musicais, televisión, DVD, videoxogos&

" Utiliza-la serie numérica para contar obxectos.

" Observa-lo  medio  natural  e  descubri-los  cambios  climatolíxicos  e  atmosféricos, 
naturais-vexetais, na alimentación e no vestido, e no medio social que se producen co 
paso do tempo.



" Interpretar situacións e feitos significativos do seu medio amosando interese polo seu 
coñecemento.

" Coñecer  e  acepta-la  súa  familia;  descubri-las  relacións  de  parentesco  que  nela  se 
establecen e sentirse un membro desta. Coñecer e tolera-las situacións familiares dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras.

" Coñece-las características da súa casa e da escola: espazos e obxectos presentes nelas. 
Os nenos son capaces de orientárense e desenvolvérense de forma progresivamente 
autónoma.

" Asimila-las  normas  que  rexen  os  grupos  nos  que  se  desenvolve,  sendo  quen  de 
adecua-lo comportamento de forma gradual ás necesidades e demandas dos outros e 
de valora-los beneficios que achega a vida en sociedade.

" Coñecer  distintos  grupos  sociais  próximos  á   súa  experiencia,  algunhas  das  súas 
características, producións culturais, valores e formas de vida, xerando actitudes de 
confianza, respecto e aprecio.

" Coñecer  e  valorar  algunhas  profesións  próximas  a  eles:  policía,  bombeiro/a, 
xardineiro/a&

" Observar  animais  e  plantas  próximos  a  el,  e  descubrir  algunhas  características  e 
cambios que se producen nos seus ciclos vitais. Valora-los beneficios que nos achegan 
e desenvolver actitudes de respecto e coidado cara a estes seres vivos.

" Coñecer algúns medios de transporte; os nenos serán capaces de relacionalos co medio 
polo que se desprazan.

" Iniciarse no coñecemento dalgunhas normas de seguridade viaria.

" Coñecer diferentes formas de acceso á cultura; amosarán interese por coñecer distintos 
costumes,  distintas  tradicións,  formas  de  vida& ,  utilizando  diversos  medios  de 
comunicación e información para iso.

CONTIDOS TEMPORIZADOS 

� Cardinais 1, 2 e 3; a súa direccionalidade e representación gráfica.

� Propiedades dos obxectos: o tamaño (grande-pequeno), a medida (longo-curto, alto-
baixo) e a forma.

� Formas planas: o círculo, o cadrado e o triángulo.

� Cuantificadores básicos: máis ca-menos ca, moitos-poucos, moitos-un e cheo-baleiro.

� Nocións básicas de orientación espacial: dentro-fora, arriba-abaixo, diante-detrás, un 
lado-outro lado e aberto-pechado.

� Nocións básicas de orientación temporal: día-noite.

� Relacións entre obxectos e coleccións: correspondencias e series.

� Gama de cores primarias: vermello, amarelo e azul.



� Algúns fenómenos atmosféricos.

� A familia: membros e funcións.

� A casa e a escola: espazos, características e obxectos presentes.

� Normas elementais de relación e convivencia.

� Propiedades dos obxectos: cor vermella, azul e amarela.

� Diferentes  tipos  de  obxectos:  os  relacionados  coa  alimentación  e  co  vestido,  os 
xoguetes&

� Alg·ns obxectos e recursos tecnolóxicos: ordenador, reprodutores musicais, televisión, 
DVD, videoxogos&

� A rúa.

� Algunhas  profesións:  médico/a,  policía,  bombeiro/a,  xardineiro/a,  agricultor/a, 
panadeiro/a&

� Algunhas normas elementais de seguridade viaria.

� Algúns medios de transporte: coche, autobús, bicicleta, avión, tren, barco.

� Algunhas características morfolóxicas e funcionais dos animais.

� Algúns alimentos de orixe animal e vexetal.

� Paisaxes naturais: mar e campo.

� Algúns medios de comunicación e información.

� Celebracións e festas do ano : Nadal e Entroido.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

" Identificar cambios que se producen no medio relacionados co clima.

" Diferenciar e manipular obxectos.

" Amosar destrezas e habilidades manipulativas nos xogos.

" Coñecer algunhas características da súa casa, da súa familia e da escola.

" Ser cada vez máis autónomo/a.

" Coñecer profesións e medios de transportes do seu medio.

" Identificar propiedades dos obxectos.

" Clasificar e ordenar elementos segundo semellanzas e diferenzas sinxelas.

" Resolve-las situacións conflitivas que aparecen na vida cotiá.

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

" Distinguir características de animais e de plantas.



CEIP VISTAHERMOSA.- 
PROGRAMACIÓNS DIDACTICAS

ÁREA Linguaxes:  comunicación  e 
representación

CICLO/CURSO 4º DE EDUCACIÓN 
INFANTIL

OBXECTIVOS

" Emprega-la  linguaxe  oral  como  medio  de  comunicación  cos  outros;  pronunciar·, 
articular· e expresarase de forma cada vez máis clara.

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

" Amosar unha actitude positiva cara · lingua, tanto propia coma estranxeira.

" Aumentar progresivamente o vocabulario.

" Achegarse  ·  literatura  infantil  comprendendo,  reproducindo  e  recreando  textos 
sinxelos de contos cl·sicos e de poemas literarios, e amosar actitudes de valoración, 
gozo e interese cara a eles.

" Participar de forma cada vez m·is activa nas situacións de transmisión oral e respecta-
las normas que rexen o intercambio lingüístico.

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

" Utiliza-las normas elementais de cortesía para saudar e despedirse.

" Ler e interpretar imaxes, e descubri-las s·as calidades e posibilidades.

" Amosar interese cara ós instrumentos da linguaxe escrita, e valorala como medio de 
comunicación e información.

" Iniciarse na produción e na interpretación de textos sinxelos.

" Iniciarse na comprensión de contos seguindo a secuencia temporal.



" Concienciarse progresivamente da relación da linguaxe oral coa representación gráfica 
por medio de imaxes e pictogramas.

" Iniciarse  no  coñecemento  lóxico-matem·tico  a  través  da  manipulación  e  da 
observación dos obxectos, e descubrir algunhas das súas propiedades.

" Utilizar  algunhas  técnicas  e  recursos  da  expresión  plástica,  corporal,  musical  e 
dram·tica  para  amplia-las  s·as  posibilidades  comunicativas  e  desenvolve-la 
creatividade.

" Descubrir progresivamente as posibilidades expresivas do seu corpo para manifestar 
sentimentos e emocións.

" Iniciarse  no  uso  oral  dunha  lingua  estranxeira  para  comunicarse  en  actividades 
relacionadas coas rutinas cotiás dentro da aula.

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

" Coñece-lo ruído que producen algúns obxectos  manipulalos e diferenciar entre ruído 
e música.

" Discriminar algúns sons do medio próximo e imita-lo son dalgúns animais.

" Coñecer algunhas cancións infantís e participar en representacións musicais.

" Coñecer e manipular algúns instrumentos musicais.

" Empregar e coñecer adecuadamente os útiles da actividade plástica.

" Utiliza-las posibilidades expresivas do corpo e inicialos no control de movemento e de 
relaxación.

" Coñece-la  gama  de  cores  primarias  e  aprender  a  utilizalas  nas  s·as  elaboracións 
plásticas.

" Achegarse ó coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes.

CONTIDOS TEMPORIZADOS

� Linguaxe oral e necesidades de comunicación.

� Vocabulario adaptado a cada unidade.

� Textos de tradición cultural: contos, poemas, adiviñas, cancións e series.

� Instrumentos da lingua escrita: ilustracións, carteis, imaxes, fotografías&

� Normas que rexen o intercambio lingüístico.



� Normas socialmente establecidas para solicitar algo, para saudar, para despedirse e 
para da-las grazas.

� Aquelas palabras e expresións dunha lingua estranxeira que, estando relacionadas cos 
contidos das unidades didácticas, se poidan introducir.

� Técnicas,  materiais  e  instrumentos  útiles  e  necesarios  para  a  expresión  plástica: 
marcas, esborranchado, picado e punteo.

� Trazo vertical, horizontal e curvo.

� Os sons do corpo.

� Cancións infantís.

� Ruídos e sons do medio.

� Instrumentos musicais.

� As posibilidades expresivas do corpo.

� Sentimentos e emocións e a súa expresión corporal.

� Equilibrio: iniciación.

� Control do corpo: movemento e relaxación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

" Comunicarse a través da linguaxe oral.

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

" Aumentar progresivamente o seu vocabulario.

" Utiliza-las normas establecidas para saudar e despedirse.

" Ler e interpretar imaxes.

" Coñecer algúns instrumentos da lingua escrita.

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

" Amosar unha actitude positiva cara · lingua estranxeira.

" Iniciarse en trazos libres e dirixidos.

" Iniciarse na comprensión e na interpretación de textos.

" Coñece-los tres primeiros cardinais.

" Identifica-lo círculo, o triángulo e o cadrado.

" Adquirir nocións cuantitativas básicas e de orientación espacial e temporal.



" Iniciarse na formación de series.

" Describir obxectos.

" Utiliza-la serie numérica para contar.

" Utilizar recursos e técnicas da expresión plástica.

" Discriminar sons.

" Iniciarse no uso dalgúns instrumentos tecnolóxicos.

" Expresarse  e  comunicarse  utilizando  medios  e  técnicas  propias  da  linguaxe 
audiovisual e das novas tecnoloxías da información e da comunicación.

" Utiliza-lo corpo para manifestar sentimentos e emocións.

" Coñece-la gama de cores primarias.

" Participar na interpretación e na representación de cancións.


