
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO 2019/20 



 

     ÍNDICE 

 

1- CONTEXTUALIZACIÓN. 

2- OBXECTIVOS. 

3- COMPETENCIAS BÁSICAS. 

4- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

5- PAUTAS METODOLÓXICAS. 

6- TEMPORALIZACIÓN. 

7- MATERIAIS E RECURSOS. 

8- AVALIACIÓN. 

9- ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

10- EDUCACIÓN EN VALORES. 

11- ATENCIÓN EDUCATIVA. 

12- RELACIÓN COA FAMILIA. 

13- CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA EN E. INFANTIL. 

14- CONCRECIÓN DO PLAN DAS TIC PARA O CICLO DE E. INFANTIL. 

15- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

16- PERÍODO DE ADAPTACIÓN. 

17- PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN. 

 



 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

   O CEIP Wenceslao Fernández Flórez conta con 6 unidades  de Ed. Infantil nas que se escolarizan no presente curso 2019/2020 

un total de 119 alumnos/as, a súa maioría cun nivel socioeconómico medio.  

   A lingua  maioritariamente empregada  tanto no  contexto social como no académico é o castelán. Dende a aula estamos a 

impulsar e promover o emprego sistemático e tamén o emprego espontáneo da lingua galega con múltiples actividades, tal como 

nos marca a lexislación vixente. 

  No curso actual  temos  alumnos/as que presentan necesidades específicas de apoio educativo, que xa recibían apoio por parte 

das especialistas en PT ou AL o ano anterior. Contamos con alumnado que precisa apoio dunha coidadora. 

 

  Ademais deste alumnado, no ciclo temos máis alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, pendentes de valorar 

por parte do Departamento de Orientación e do EOE. 

  O profesorado de apoio impartirá ademáis dos apoios nas aulas, as sesións de psicomotricidade, estimulación da linguaxe e 

atencion educativa.  

  O mestre especialista en lingua estranxeira imparte dúas sesións semanais de vintecinco minutos en cada unha das aulas. 

  A mestra de relixión imparte unha sesión semanal aos alumnos/as matriculados nesta materia. 

 

 



 

2. OBXECTIVOS DE CICLO 

 

2.1.COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL   

- Formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmo a través da interacción cos outros e do conecemento das propias 

características. 

- Identificar de forma gradual as propias características, posibilidades e limitacións. 

- Desenvolver sentimentos de autoestima e autonomía persoal.  

- Conecer e representar o propio corpo, os seus elementos e algunhas das súas funcións, descubrindo as posibilidades de 

acción e de expresión. 

- Coordinar e controlar progresivamente os xestos e movementos.  

- Identificar e denominar os propios sentimentos, necesidades, gustos e preferencias. 

- Identificar e mostrar actitudes de respecto cara aos sentimentos dos demais. 

- Adquirir progresivamente autonomía e iniciativa na realización de actividades habituais e tarefas sinxelas para resolver 

problemas da vida cotiá. 

- Desenvolver estratexias para satisfacer as necesidades básicas propias aumentando o sentimento de autoconfianza e a 

capacidade de iniciativa. 



- Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos dos outros, desenvolvendo actitudes de respecto, axuda 

e colaboración sen comportamentos de submisión ou dominio. 

- Progresar na adquisición de hábitos e actitudes que favorecen a hixiene e o fortalecemento da saúde. 

- Aprender a gozar das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

 

2.2.COÑECEMENTO DO CONTORNO 

- Observar e explorar de forma activa o medio, xerar interpretacións sobre algunhas situacións e feitos significativos, e mostrar 

interese polo seu conecemento.  

- Relacionarse cos demais de forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria. 

- Interiorizar progresivamente as pautas de comportamento social e axustar as propias condutas a elas.  

- Coñecer as características, producións culturais, valores e formas de vida de distintos grupos sociais próximos á súa 

experiencia. 

- Mostrar actitudes de confianza, respecto e aprecio cara ás formas de vida dos distintos grupos sociais.  

- Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e coleccións e identificando os seus atributos 

e as súas calidades. 

- Establecer relacións de agrupamento, clasificación, orde e cuantificación entre elementos e coleccións. 

- Coñecer e valorar os componentes básicos do medio natural e algunhas das súas relacións, cambios e transformacións. 

- Desenvolver actitudes de respecto, coidado e responsabilidade cara aos elementos do medio natural 

 



2.3.LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN  

- Utilizar a lingua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaxe e gozo, e de expresión de ideas e 

sentimentos. 

- Valorar a lingua como un medio de relación cos demais e de regulación da convivencia. 

- Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas persoais mediante a lingua oral e a través doutras linguaxes, elixindo a que 

mellor se axuste á intención e á situación comunicativa.  

- Comprender as intencións comunicativas e mensaxes doutros nenos e adultos, adoptando unha actitude positiva cara á 

lingua, tanto propia como estranxeira.  

- Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios. 

- Mostrar actitudes de valoración, gozo e interese cara aos textos literarios.  

- Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura, explorando o seu funcionamento e valorándoos como instrumento de 

comunicación, información e gozo.  

- Achegarse ao conecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes. 

- Realizar actividades de representación e expresión artística mediante o uso de diversas técnicas.  

- Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades dentro da aula. 

- Mostrar actitudes de interese e gozo ao participar nos intercambios comunicativos na lingua estranxeira. 

 



3. COMPETENCIAS  BÁSICAS 

O desenvolvemento das oito competencias básicas que establece a LOE iniciarase dende o comenzo da escolarización, de xeito 

que a súa adquisición sexa de forma progresiva  e coherente. Estas competencias orientarán e impregnarán o currículo de E.I, 

guiarán a práctica educativa e condicionarán o tratamento das áreas. 

Estas oito competencias básicas son: 

- Competencia en comunicación lingüística: 

 Contribuirase á mellora da competencia lingüística fomentando a participación, respectando a diversidade de respostas e 

ofrecendo un clima no que se anime a ler, escribir e conversar. 

- Competencia matemática : 

Contribuirase á mellora da competencia matemática na medida en que os elementos e razoamentos matemáticos sexan 

empregados para enfrontarse ás situacións cotiás e reais que o precisen. 

- Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: 

Contribuirase á adquisición desta competencia iniciando o alumnado no pensamento científico, potenciando habilidades de 

investigación: formular hipóteses, recoñecer evidencias, observar, formular interrogantes, descubrir alternativas, verificar, predicir, 

xerar novas ideas e solucións... 

 

 



- Tratamento de información e competencia dixital: 

Se quere contribuír a mellorar esta competencia, é preciso que se proponan situacións nas cales sexa necesario resolver 

problemas reais, para o cal se recorrerá ao tratamento da información e ao uso dos recursos tecnolóxicos disponibles. 

- Competencia social e cidadá: 

Contribuirase ao desenvolvemento desta competencia cando o centro estea aberto ás diferentes manifestacións culturais e 

artísticas, se aprecie o goce coa arte e coas manifestacións culturais, onde se potencie o emprego dalgúns recursos da expresión 

artística, onde se mantena unha actitude aberta, repectuosa e crítica cara á diversidade de expresións artísticas e culturais e onde 

se impulse cultivar a capacidade estética e creadora de cada criatura. 

- Competencia para aprender a aprender: 

Contribuirase á mellora desta competencia desenando unha práctica educativa que incida na potenciación da comprensión e da 

expresión lingüística, da memoria, da motivación, da observación, dos rexistros das aprendizaxes, do traballo cooperativo e por 

proxectos, da resolución de problemas, posibilitando por parte dos nenos e nenas a planificación e organización da tarefa que se 

vai realizar, a selección e o tratamento da información a través dos diferentes recursos tecnolóxicos. 

- Autonomía e iniciativa persoal: 

Poderase contribuír a mellorar esta competencia cando se permita imaxinar, emprender accións, desenvolver proxectos 

individuais ou colectivos con creatividade, confianza e responsibilidade. 

 

 



 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Programación  3 ANOS 

           Programación do período de adaptación 

ÁREA: COÑECEMENTO DE  SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Desenvolver a autonomía 

para a realización de 

actividades cotiás 

A autonomía persoal Recoñece o obxecto onde 

ten que mexar 

Intelixencia intrapersoal Sentido de 

iniciativa e espírito 

emprendedor 

 

1º Trimestre 

 

Recoñecer e distinguir a 

súa propia imaxe nunha 

foto 

A imaxe persoal Recoñece a súa imaxe Intelixencia intrapersoal Sentido de 

iniciativa e espírito 

emprendedor  

1º Trimestre 

 

Adquirir hábitos de 

traballo e orde na aula 

 

Hábitos de 

comportamento: a orde 

Recolle o material 

despois de o utilizar 

Intelixencia interpersoal Sociais e cívicas 1º Trimestre 

 

 

 

 



 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Coñecer e diferenciar 

obxectos propios da aula 

Os obxectos da aula Identifica o uso dalgúns 

obxectos da aula 

Intelixencia visual e 

espacial 

Matemática 1º Trimestre 

 

MEDIO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Recoñecer colores en 

obxectos do contorno 

A cor Recoñece cores 

diferentes 

Intelixencia visual e 

espacial 

 

Matemática 1º Trimestre 

 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar o protagonista 

ou protagonistas dun 

conto 

Personaxes de contos Recoñece o protagonista 

dun conto 

Intelixencia lingüística 

 

Comunicación 

lingüística 

 

1º Trimestre 

 



Adquirir habilidades para 

a realización de trazos 

Garabateo Adquire habilidade na 

realización de trazos 

libres 

Intelixencia lingüística 

 

Comunicación 

lingüística  

 

1º Trimestre 

 

Recoñecer o nome 

propio 

O nome propio Identifica o seu nome Intelixencia intrapersoal 

 

Comunicación 

lingüística  

 

1º Trimestre 

 

 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Adquirir habilidade cos 

dedos con fins artísticos 

 

Dactilopintura 

 

Colorea un debuxo 

 

Intelixencia visual  

e espacial 

Conciencia e 

expresión  

cultural 

 

1º Trimestre 

 

Estampaxe de pegadas 

 

 

Estampa pegadas para 

colorear un debuxo 

 

Intelixencia visual  

e espacial 

 

Conciencia e 

expresión cultural 

1º Trimestre 

 

Picado libre 

 

Aplica a técnica de picado 

sen grandes dificultades 

Intelixencia visual  

e espacial 

 

Conciencia e 

expresión cultural 

1º Trimestre 

 

Memorizar e reproducir 

unha canción 

 

Canción: Mi clase 

 

 Intelixencia musical 

 

Conciencia e 

expresión cultural 

 

1º Trimestre 

 

 

 



Unidade 1: O CORPO 

ÁREA: COÑECEMENTO DE  SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar a imaxe 

corporal 

A imaxe corporal Recoñece a súa propia 

imaxe. Debuxa unha 

imaxe de  si mesmo 

reflectindo aspectos que 

o identifican 

Intelixencia intrapersoal Sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor 

1º Trimestre 

 

Recoñecer as partes da 

cara 

As partes da cara Identifica as partes 

principais da cara 

Intelixencia visual  

e espacial 

Aprender a 

aprender 

1º Trimestre 

 

Desenvolver a 

autonomía persoal 

 

A autonomía persoal Identifica as accións que 

sabe facer só  

e as que non 

Intelixencia intrapersoal 

 

Sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor 

 

1º Trimestre 

 

Recoñecer hábitos e 

rutinas que favorecen  

o coidado da saúde 

Hábitos que favorecen  

o coidado da saúde 

 

Diferencia accións 

saudables e non 

saudables 

 

Intelixencia intrapersoal 

 

Sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor 

 

1º Trimestre 

 

Identificar os 

sentimentos de alegría, 

tristeza e enfado 

Os sentimentos: alegría, 

tristeza e enfado 

 

Identifica a emoción  

que experimenta nun 

momento concreto 

Intelixencia intrapersoal 

 

Sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor 

 

1º Trimestre 

 

      

      



ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Coñecer celebracións e 

festas tradicionais da 

propia cultura e doutras 

O Nadal  Intelixencia 

interpersoal 

Sociais e cívicas 1º Trimestre 

 

Identificar a cor 

vermella en elementos 

do contorno. 

A cor vermella Discrimina e identifica a 

cor vermella en 

elementos do contorno 

Intelixencia visual  

e espacial 

Matemática 

 

 

1º Trimestre 

 

 

 

MEDIO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Clasificar elementos 

segundo sexan grandes  

ou pequenos 

Grande/pequeno Diferencia e clasifica 

elementos grandes e 

pequenos 

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 1º Trimestre 

 

Asociar a grafía do 

número 1 á cantidade 

correspondente 

O número 1: grafía  

e cantidade 

 

Identifica a grafía do 

número 1 e asóciaa coa 

cantidade 

correspondente 

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 1º Trimestre 

 

Recoñecer e identificar a 

figura xeométrica  

do círculo 

O círculo 

 

Recoñece a forma do 

círculo 

 

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 1º Trimestre 

 



ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar diferentes 

contos e os seus  

personaxes 

protagonistas 

Personaxes de contos Diferencia contos e 

identifica os seus 

protagonistas 

Intelixencia lingüística 

 

Comunicación 

lingüística  

 

1º Trimestre 

 

Adquirir habilidades 

para a realización de 

trazos 

Trazo vertical Realiza trazos verticais Intelixencia lingüística Comunicación 

lingüística  

1º Trimestre 

 

Identificar a mensaxe 

que transmiten as 

imaxes 

Pictogramas Interpreta e comprende 

a mensaxe que 

transmiten pictogramas 

 

Intelixencia lingüística  

 

Comunicación 

lingüística  

 

1º Trimestre 

 

Recoñecer o seu propio 

nome e o dos demais 

O nome propio Recoñece e escribe ou 

copia o seu nome 

Intelixencia lingüística  

 

Comunicación 

lingüística  

 

1º Trimestre 

 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar a cor vermella 

nas súas composicións 

artísticas 

A cor vermella 

 

Utiliza a cor vermella nas 

súas composicións 

artísticas 

Intelixencia visual 

e espacial 

 

Conciencia e 

expresión cultural  

1º Trimestre 

 



Memorizar e reproducir 

unha canción 

 

Canción: Este es mi 

cuerpo 

 

 Intelixencia musical 

 

Conciencia e 

expresión cultural 

 

1º Trimestre 

 

 

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Usar as novas 

tecnoloxías como fontes 

de información para 

afondar nun tema 

Procura de información 

en soportes dixitais 

 

 Intelixencia visual  

e espacial 

 

Dixital 1º Trimestre 

 

Manexar o rato do 

ordenador ou a tableta 

para resolver 

actividades dixitais 

 

Actividades dixitais 

 

 

 

Intelixencia visual  

e espacial 

 

Dixital 1º Trimestre 

 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Executar as 

posibilidades expresivas 

e motrices do corpo 

Posibilidades expresivas 

e motrices do corpo 

 Intelixencia corporal Conciencia e 

expresión cultural 

 

1º Trimestre 

 

 

 



 

Unidade 2: OS OFICIOS 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Desenvolver a 
discriminación visual  
para resolver actividades 

Discriminación visual Encontra as diferenzas 

entre dúas imaxes 

parecidas 

Intelixencia visual  

e espacial 

Aprender a aprender 2º Trimestre 

 

Exercitar a percepción 
visual para localizar 
elementos iguais 

Percepción visual Recoñece elementos 

iguais 

Intelixencia visual  

e espacial 

Aprender a aprender 2º Trimestre 

 

Identificar e expresar os 
gustos e as preferencias 
persoais 

Gustos e preferencias Elixe, entre distintos 

oficios, o que máis  

lle gusta  

 

Intelixencia intrapersoal 

 

Sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor 

 

2º Trimestre 

 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Recoñecer profesións  
e oficios vinculados co  
coidado da saúde 

O pediatra Identifica a profesión de 

pediatra e recoñece algúns 

obxectos que utiliza no seu 

traballo 

Intelixencia 

interpersoal 

Sociais e cívicas 2º Trimestre 

 



O enfermeiro Recoñece como vai vestido  

o persoal de enfermería  

para desempeñar o seu 

traballo 

2º Trimestre 

 

Recoñecer algunhas 
profesións e oficios 
 

Profesións e oficios,  
e obxectos relacionados 
con estes 
 

Identifica algúns oficios 

relacionados coa rúa 

Intelixencia 

interpersoal 

Sociais e cívicas 2º Trimestre 

 

Recoñece algúns oficios  

e identifica obxectos propios  

de cada un 

2º Trimestre 

 

Distinguir o uniforme de 
traballo propio dalgunhas 
profesións 

Pezas de roupa propias 
dalgunhas profesións 

Identifica o uniforme de 

traballo propio dalgunhas 

profesións 

Intelixencia 

interpersoal 

Sociais e cívicas 2º Trimestre 

 

Coñecer celebracións  
e festas tradicionais da 
propia cultura e doutras 

O día da paz  Intelixencia 

interpersoal 

Sociais e cívicas 2º Trimestre 

 

MEDIO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aplicar o razoamento lóxico  

na resolución de actividades 

Razoamento lóxico Aplica o razoamento lóxico na 

resolución de actividades  

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 2º Trimestre 

 

Identificar a cor azul en 

elementos do contorno 

A cor azul Discrimina e identifica a cor 

azul en elementos do 

contorno 

Intelixencia visual  

e espacial 

Matemática 2º Trimestre 

 



Recoñecer os conceptos espaciais 

dentro e fóra 

Dentro/fóra Diferencia os conceptos 

dentro e fóra 

Intelixencia visual  

e espacial 

Matemática 2º Trimestre 

 

Realizar seriacións de elementos 

atendendo a un criterio dado 

Series lóxicas Continúa series de dous 

elementos 

Intelixencia visual  

e espacial 

Matemática 2º Trimestre 

 

Recoñecer e escribir o número 1 O número 1 Identifica e escribe o  

número 1 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 2º Trimestre 

 

Completar unha secuencia de tres 

imaxes 

Secuencia temporal Descubre e ordena a 

secuencia temporal do conto 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 2º Trimestre 

 

Recoñecer e identificar a figura 

xeométrica do cadrado 

O cadrado Recoñece a forma do cadrado Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 2º Trimestre 

 

Asociar a grafía do número 2 coa 

cantidade correspondente 

O número 2 Identifica a grafía do  

número 2 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 2º Trimestre 

 

Asocia a grafía do  

número 2 coa cantidade 

correspondente 

2º Trimestre 

 

 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Adquirir habilidades para  

a realización de trazos 

Trazo horizontal Realiza trazos horizontais Intelixencia 

lingüística 

Comunicación 

lingüística 

2º Trimestre 

 



Trazo inclinado 

ascendente 

Realiza trazos inclinados 

ascendentes 

  2º Trimestre 

 

Interpretar e comprender  

O argumento dun conto  

Comprensión de textos Comprende o argumento  

do conto 

Intelixencia 

lingüística 

 

Comunicación 

lingüística  

 

2º Trimestre 

 

Interpretar a mensaxe que 

transmiten as imaxes  

Pictogramas Interpreta e comprende  

a mensaxe que transmiten 

pictogramas 

Intelixencia 

lingüística 

 

Comunicación 

lingüística  

 

 

 

2º Trimestre 

 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar a cor azul en composicións 

artísticas 

 

A cor azul 

 

Utiliza a cor azul nas súas  

composicións artísticas 

 

Intelixencia visual  

e espacial 

Conciencia  

e expresión  

cultural 

 

2º Trimestre 

 

Memorizar e reproducir  

unha canción  

 

Canción: El doctor 

 

 Intelixencia musical 

 

Conciencia  

e expresión 

cultural 

 

2º Trimestre 

 

 

 

 



AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Usar as novas tecnoloxías como 
fontes de información para afondar 
nun tema 
 

Procura de información 
en soportes dixitais 
 

 Intelixencia visual  

e espacial 

Dixital 

 

2º Trimestre 

 

Manexar o rato do ordenador  
ou a tableta para resolver actividades 
dixitais  
 

Actividades dixitais 
 

 Intelixencia visual  

e espacial 

Dixital 

 

2º Trimestre 

 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar as posibilidades expresivas 
e motrices do corpo 
 
 

Posibilidades expresivas 
e motrices do corpo 
 

 Intelixencia corporal Conciencia  

e expresión 

cultural 

 

2º Trimestre 

 

 

Unidade 3: A RÚA 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar a percepción visual para 
localizar elementos iguais 

Atención visual Recoñece elementos iguais Intelixencia visual  

e espacial 

Aprender  

a aprender 

2º Trimestre 

 



Desenvolver a discriminación visual 
para resolver actividades 

Discriminación visual Recoñece un mesmo lugar 

representado mediante 

distintas imaxes 

Intelixencia visual  

e espacial 

Aprender  

a aprender 

2º Trimestre 

 

Coñecer e respectar normas 
básicas de seguridade viaria 

Seguridade viaria Coñece a forma correcta  

de cruzar por un paso de 

peóns 

Intelixencia 

intrapersoal 

Sociais  

e cívicas 

2º Trimestre 

 

Identifica normas de 

seguridade viaria no coche  

e na rúa 

2º Trimestre 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar algúns elementos  
do mobiliario urbano 

Mobiliario urbano Identifica que elementos son 

propios da rúa 

Intelixencia 

interpersoal 

Sociais  

e cívicas 

2º Trimestre 

 

Coñecer algunhas tendas e os 
produtos que se venden nelas 

Tendas e produtos Asocia distintos comercios 

cos produtos que venden 

Intelixencia 

interpersoal 

Sociais  

e cívicas 

2º Trimestre 

 

Coñecer o código do semáforo  
de peóns 

O semáforo  
de peóns 

Comprende o significado  

das luces do semáforo de 

peóns 

Intelixencia 

interpersoal 

Sociais  

e cívicas 

2º Trimestre 

 

Coñecer algúns medios de 
transporte 

Os medios  
de transporte 

Identifica os medios de 

transporte máis habituais 

Intelixencia 

interpersoal 

Sociais  

e cívicas 

2º Trimestre 

 

Coñecer celebracións e festas  

da propia cultura e doutras 

O día do teatro  Intelixencia 

interpersoal 

Sociais  

e cívicas 

2º Trimestre 

 



MEDIO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar a cor amarela en 
elementos do contorno 

A cor amarela Discrimina e identifica a cor 

amarela en elementos do 

contorno  

Intelixencia visual  

e espacial  

Matemática 2º Trimestre 

 

Discriminar a posición, encima  
ou debaixo, dun obxecto en 
relación con outro 

Encima/debaixo Diferencia os conceptos 

encima e debaixo  

Intelixencia visual  

e espacial  

Matemática 2º Trimestre 

 

Realizar seriacións de elementos 
atendendo a un criterio dado 
 

Series lóxicas 

 

Continúa series de dous 

elementos  

 

Intelixencia visual  

e espacial  

Matemática 2º Trimestre 

 

Escribir e asociar os números 1 e 2 
coa cantidade correspondente 
 

Os números 1 e 2 Asocia a grafía dos números 

1 e 2 coa cantidade 

correspondente Intelixencia lóxico-

matemática 
Matemática 

2º Trimestre 

 

Realiza recontos de ata dous 

elementos 

2º Trimestre 

 

Diferenciar entre moitos e poucos 
elementos  

Moitos/poucos Diferencia os conceptos 

moitos e poucos 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 2º Trimestre 

 

 

 

 

 



ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Adquirir habilidades para  
a realización de trazos 

Trazo semicircular Realiza trazos semicirculares  Intelixencia lingüística 

 

Comunicación 

lingüística  

 

2º Trimestre 

 

Comprender o significado  
dalgúns carteis da rúa 

Carteis da rúa Identifica carteis propios  

da rúa e comprende  

que significan 

Intelixencia lingüística Sociais  

e cívicas  

2º Trimestre 

 

Interpretar e comprender  
o argumento dun conto 

Os espazos  
dun conto 

Identifica os diferentes 

espazos que aparecen  

no conto  

 

Intelixencia lingüística  

 

Comunicación 

lingüística  

 

2º Trimestre 

 

Interpretar a mensaxe que 
transmiten as imaxes 

Pictogramas Interpreta e comprende  

a mensaxe que transmiten 

pictogramas 

Intelixencia lingüística  

 

Comunicación 

lingüística  

 

2º Trimestre 

 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar a cor amarela en 

composicións artísticas 

A cor amarela 

 

Utiliza a cor amarela nas 

súas  composicións artísticas 

Intelixencia visual  

e espacial 

 

Conciencia  

e expresión 

cultural 

2º Trimestre 

 



Memorizar e reproducir unha 

canción 

 

Canción: Rock en la 

calle 

 Intelixencia musical 

 

Conciencia  

e expresión 

cultural 

2º Trimestre 

 

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Usar as novas tecnoloxías como 

fontes de información para afondar 

nun tema 

 

Procura de 

información en 

soportes dixitais 

 

 Intelixencia visual  

e espacial 

 

Dixital 2º Trimestre 

 

Manexar o rato do ordenador  

o a tableta para resolver 

actividades dixitais 

 

Actividades dixitais 

 

 

 

Intelixencia visual  

e espacial 

 

Dixital 2º Trimestre 

 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO 
INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 
COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Executar as posibilidades 

expresivas e motrices do corpo 

Posibilidades 

expresivas e motrices 

do corpo 

 Intelixencia corporal Conciencia  

e expresión 

cultural 

 

2º Trimestre 

 

 

 

 



Unidade 4: AS PLANTAS 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Desenvolver a 

discriminación visual para 

resolver actividades 

Discriminación visual Recoñece unha mesma 

planta representada 

mediante distintas 

imaxes 

Intelixencia visual e 

espacial 

Aprender a aprender 3º Trimestre 

Comprender a 

importancia da 

alimentación para 

manter a saúde 

Hábitos de saúde: a dieta 

equilibrada 
Recoñece alimentos 
propios dunha dieta 
equilibrada 
 

Intelixencia intrapersoal Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor 
3º Trimestre 

Expresar os gustos e as 

preferencias persoais 

Gustos e preferencias Elixe as flores que máis 
lle gustan 

Intelixencia intrapersoal Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor  
3º Trimestre 

Respectar e coidar as 

plantas 

Hábitos: o coidado do 

contorno natural                       

Comprende que debe 
respectar e coidar as 
plantas 

Intelixencia intrapersoal Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor 
3º Trimestre 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Coñecer algunhas plantas e as 

súas características 

As plantas Identifica algunhas plantas do 

contorno  

Intelixencia 

naturalista 
Aprender  
a aprender 

3º Trimestre 



 

Identificar algúns alimentos de 

orixe vexetal e coñecer a súa 

procedencia 

Alimentos de orixe 

vexetal 
Identifica alimentos de orixe 

vexetal 

 

Intelixencia 

naturalista 
Aprender  
a aprender 

3º Trimestre 

Recoñecer as necesidades básicas 

das plantas 

As necesidades básicas 

das plantas 

 

Recoñece algunhas necesidades 

básicas das plantas 

 
 

Intelixencia 

naturalista 
Aprender  
a aprender 

 

3º Trimestre 

Coñecer celebracións e festas da 

propia cultura e doutras 

O día do libro   Intelixencia 

interpersoal  
Aprender  
a aprender  

3º Trimestre 

 

MEDIO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aplicar o razoamento lóxico na 

resolución de actividades  

Razoamento lóxico Une cada alimento coa planta de 

onde procede 

Intelixencia visual  

e espacial 

Aprender 

áprender 

3º Trimestre 

Identificar a cor verde en 

elementos do contorno 

A cor verde Discrimina e identifica a cor verde 

en elementos do contorno 

Intelixencia visual  

e espacial 

Matemática 3º Trimestre 

Recoñecer os conceptos espaciais 

diante e detrás 

Diante/detrás Diferencia se un elemento está 

diante ou detrás 

 

Intelixencia visual  

e espacial 

Matemática 3º Trimestre 

Asociar a grafía dos números 1, 2 

e 3 coa cantidade correspondente 

Os números 1, 2 e 3 Identifica o número 3 Intelixencia lóxico-

matemática 
Matemática 3º Trimestre 

Asocia a grafía dos números 1, 2 e 

3 coa cantidade correspondente 

3º Trimestre 



Recoñecer e identificar a figura 

xeométrica do triángulo 

O triángulo Recoñece a forma do triángulo en 

obxectos do contorno 

 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 3º Trimestre 

Completar unha secuencia de tres 

imaxes 

Secuencia temporal Ordena a secuencia temporal do 

conto 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 3º Trimestre 

Realizar seriacións de elementos 

atendendo a un criterio dado 

Series lóxicas Continúa series de dous 

elementos 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 3º Trimestre 

 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Adquirir habilidades para a realización 

de trazos 

Trazos combinados  Realiza trazos combinados   Intelixencia 

lingüística 
Comunicación 

lingüística 
3º Trimestre 

Interpretar e comprender o argumento 

dun conto 

Comprensión de textos  Identifica a que momento do 

conto pertence a escena 

Intelixencia 

lingüística 
Comunicación 

lingüística 
3º Trimestre 

Interpretar a mensaxe que transmiten 

imaxes 

Pictogramas Interpreta e comprende a 

mensaxe que transmiten 

pictogramas 

Intelixencia 

lingüística 
Comunicación 

lingüística 
3º Trimestre 

Comprender os carteis e a súa utilidade Os carteis Sabe para que serve un cartel Intelixencia 

lingüística 
Comunicación 

lingüística 
3º Trimestre 

ARTÍSTICA 



OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar as cores vermella, azul, amarela 

e verde en composicións artísticas 

As cores vermella, azul, 

amarela e verde 

 

Utiliza as cores vermella, azul, 
amarela e verde nas súas 
composicións artísticas 

Intelixencia visual  

e espacial 
Conciencia e 

expresión cultural 
3º Trimestre 

Memorizar e reproducir unha canción  Canción: Los pollitos  Intelixencia musical 

 

Conciencia e 

expresión cultural 

 

3º Trimestre 

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Usar as novas tecnoloxías como fontes 

de información para afondar nun tema 

Procura de información en 

soportes dixitais 
 Intelixencia visual  

e espacial 

 

Dixital 3º Trimestre 

Manexar o rato do ordenador ou a 

tableta para resolver actividades 

dixitais 

Actividades dixitais  

 

Intelixencia visual  

e espacial 

 

Dixital 3º Trimestre 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar as posibilidades expresivas  

e motrices do corpo 

Posibilidades expresivas 

 e motrices do corpo 

 Intelixencia corporal Conciencia e 

expresión cultural 
3º Trimestre 

 

 



        Programación  4 ANOS 

 

         Unidade 1: O CORPO 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Formar unha correcta 

imaxe corporal global 

Imaxe corporal global Identifica trazos persoais 

propios valorando a súa 

propia identidade  

Intelixencia intrapersoal  Aprender  

a aprender  

1º Trimestre  

Nomear e recoñecer 

distintas partes do corpo 

nun mesmo  

e nos demais 

Partes do corpo Recoñece e nomea 

algunhas partes do corpo 

en si mesmo e nos outros  

Intelixencia intrapersoal  Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

As articulacións Identifica as articulacións 

como unha parte do 

corpo  

Intelixencia intrapersoal  Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

 

O esqueleto Sabe que o esqueleto 

está dentro do noso 

corpo 

Intelixencia intrapersoal  Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Adquirir hábitos de 

coidado corporal: 

alimentación, exercicio, 

descanso e aseo 

Hábitos saudables Adopta hábitos saudables  Intelixencia intrapersoal  Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Identificar e expresar 

gustos e sentimentos 

propios 

Preferencias e estados 

emocionais 

Expresa preferencias e 

estados emocionais 

Intelixencia intrapersoal  Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 



Desenvolver a atención 

visual para resolver 

actividades 

Atención visual Recoñece elementos 

iguais  

 

Intelixencia visual e espacial  

 

Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Percepción de 

semellanzas e diferenzas 

Atopa as diferenzas entre 

dúas  imaxes  

1º Trimestre 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar espazos do 

colexio 

Espazos do colexio Identifica distintos 

espazos do centro  

Intelixencia visual e espacial  Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

 Obxectos do colexio Relaciona obxectos cos 

espazos do colexio onde 

se atopan  

Intelixencia visual e espacial  Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Recoñecer pezas de roupa 

e a parte do corpo onde 

se poñen 

Pezas de roupa Sabe en que parte do 

corpo se pon cada peza 

de roupa  

Intelixencia intrapersoal Sentido de 

iniciativa e 

espírito 

emprendedor 

1º Trimestre 

Coñecer profesións 

relacionadas coa saúde 

Profesionais 

relacionados coa saúde 

Coñece e valora 

profesións relacionadas 

coa saúde  

Intelixencia intrapersoal Sociais e cívicas 1º Trimestre 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aplicar o razoamento 

lóxico na resolución de 

actividades 

Razoamento lóxico  Resolve un labirinto  Intelixencia visual e espacial  Matemática  1º Trimestre 

Discrimina o elemento 

que non pertence a unha 

colección  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  1º Trimestre 



Identificar as cores 

vermella e azul en 

elementos do contorno 

As cores vermella e azul Identifica as cores 

vermella e azul en 

elementos do contorno  

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 1º Trimestre 

Utilizar os números do 1 

ao 3 en distintas 

situacións 

Os números do 1 ao 3 Escribe os números ata o 

3 de forma correcta  

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 1º Trimestre 

 

Asocia os números do 1 

ao 3 coa cantidade 

correspondente 

1º Trimestre 

Discriminar e trazar 

formas xeométricas 

básicas 

Formas xeométricas Recoñece as figuras 

xeométricas do círculo, o 

cadrado e o triángulo en 

elementos do contorno  

 

 

Intelixencia lóxico-

matemática  

 

 

Matemática 

1º Trimestre 

Identifica e traza formas 

xeométricas básicas 

1º Trimestre 

Recoñecer as posicións: 

fóra/dentro, 

diante/detrás  

e encima/debaixo 

Fóra/dentro, 

diante/detrás  

e encima/debaixo 

Identifica distintas 

posicións en elementos 

do contorno  

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 1º Trimestre 

Identificar o criterio  

de series lóxicas  

e continualas 

Series lóxicas Realiza seriacións con 

formas xeométricas  

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 1º Trimestre 

 

 

 



 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Comprender e 

interpretar textos 

sinxelos 

Comprensión de textos Escoita e comprende o 

argumento do conto  

Intelixencia lingüística 

 

Lingüística  

 

1º Trimestre 

Adquirir habilidade para 

realizar os trazos 

propostos 

Grafomotricidade Realiza con precisión os 

trazos propostos  

Intelixencia lingüística 

 

Lingüística  

 

1º Trimestre 

Identificar a mensaxe que 

transmiten as imaxes 

Pictogramas Interpreta oracións 

sinxelas a través de 

pictogramas  

Intelixencia lingüística  

 

Lingüística  

 

1º Trimestre 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender e cantar 

cancións 

Canción: El ti-ki-ti-ki-to 

 

 Intelixencia musical Conciencia e 

expresión cultural 

1º Trimestre 

 

Utilizar as cores vermella 

e azul en composicións 

artísticas 

As cores vermella e azul Utiliza as cores vermella  

e azul nas súas 

composicións artísticas 

Intelixencia visual e espacial  Conciencia e 

expresión cultural 

1º Trimestre 

Utilizar distintas técnicas 

plásticas 

Técnicas plásticas  Intelixencia visual e espacial Conciencia e 

expresión cultural 

1º Trimestre 

 



 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar as posibilidades 

expresivas e motrices do 

corpo 

Posibilidades expresivas  

E motrices do corpo 

 Intelixencia corporal Conciencia e 

expresión cultural 

1º Trimestre 

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar e valorar a 

tecnoloxía como fonte de 

información 

Dispositivos dixitais e 

contidos audiovisuais 

 

 Intelixencia visual e espacial 

 

Dixital 1º Trimestre 

 

Unidade 2: A CASA 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Desenvolver a atención 

visual para resolver 

actividades  

Atención visual Recoñece elementos 

nunha escena  

Intelixencia visual e espacial  Aprender  

a aprender  

1º Trimestre 

 

 

Identificar e expresar 

adecuadamente os 

gustos e preferencias 

Gustos e preferencias  Expresa os seus gustos e 

preferencias  

Intelixencia intrapersoal  Sentido de 

iniciativa e 

espírito 

emprendedor  

1º Trimestre 

 

 



Utilizar a percepción 

visual para resolver 

actividades 

Percepción visual Discrimina obxectos 

iguais  

Intelixencia visual e espacial  Aprender a 

aprender  

1º Trimestre 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar tipos de 

vivendas 

Tipos de vivenda Recoñece vivendas 

diferentes  

Intelixencia interpersoal  Sociais e cívicas  1º Trimestre 

 

 

Identificar o lugar onde se 

vive  

A propia localidade Identifica e nomea o lugar 

onde vive  

Intelixencia intrapersoal  Aprender  

a aprender  

1º Trimestre 

 

Coñecer as principais 

dependencias dunha casa 

e os obxectos que 

podemos atopar nelas 

Dependencias e 

obxectos da casa 

Identifica as 

dependencias da casa e 

os seus obxectos 

habituais  

Intelixencia interpersoal  Sociais e cívicas  1º Trimestre 

 

 

Identificar accións cotiás 

que se realizan nunha 

casa 

Actividades na casa Asocia a actividade coa 

dependencia da casa 

onde se realiza  

Intelixencia interpersoal  Matemática  1º Trimestre 

 

Recoñecer as persoas 

coas que un vive 

A familia Identifica  as persoas que 

viven con el   

Intelixencia interpersoal  Sociais e cívicas  1º Trimestre 

 

Recoñecer a importancia 

da participación nas 

tarefas domésticas 

As tarefas do fogar Recoñece as tarefas que 

pode realizar na casa  

Intelixencia intrapersoal  Sentido de 

iniciativa e 

espírito 

emprendedor 

1º Trimestre 

 



Coñecer celebracións e 

festas tradicionais da súa 

cultura e doutras 

O Nadal   Intelixencia interpersoal 

 

Sociais e cívicas 1º Trimestre 

 

MEDIO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar as cores 

amarela e verde en 

elementos do contorno 

As cores amarela e verde Recoñece as cores 

amarela e verde en 

elementos do contorno  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  1º Trimestre 

 

Realizar recontos de ata 

tres elementos 

Recontos Conta ata tres elementos  Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  1º Trimestre 

 

Realizar a serie numérica 

do 1 ao 3 

A serie numérica  

do 1 ao 3 

Escribe a serie numérica 

do 1 ao 3  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  1º Trimestre 

 

Utilizar os números ata o 

4 en situacións da vida 

cotiá 

Os números ata o 4 Asocia os números  

do 1 ao 4 coa cantidade 

correspondente  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  1º Trimestre 

 

Escribe os números  

do 1 ao 4 

1º Trimestre 

 

Discriminar formas 

xeométricas básicas 

Triángulo, cadrado  

e círculo 

Discrimina formas 

xeométricas básicas: 

triángulo, cadrado  

e círculo 

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  1º Trimestre 

 

Aplicar o razoamento 

lóxico na resolución  

Razoamento lóxico Asocia elementos 

atendendo á súa utilidade  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  1º Trimestre 

 



de actividades Recoñece o elemento que 

cumpre as condicións 

indicadas 

1º Trimestre 

 

Recoñecer e utilizar os 

conceptos alto/baixo 

 e longo/curto 

Alto/baixo Discrimina obxectos altos  

e baixos  

Intelixencia visual e espacial Matemática 1º Trimestre 

 

Longo/curto 
 

Discrimina obxectos 

longos e curtos 

Intelixencia lóxico-

matemática 

1º Trimestre 

 

Ordenar as escenas  

dun conto 

Secuencia temporal Ordena a secuencia  

do conto  

Intelixencia visual e espacial  Matemática  1º Trimestre 

 

 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Comprender e 

interpretar textos 

sinxelos 

Comprensión de textos Comprende o argumento 

do conto 

Intelixencia lingüística  

 

Lingüística  1º Trimestre 

 

Adquirir habilidade para 

realizar os trazos 

propostos 

Grafomotricidade Realiza con precisión os 

trazos propostos 

Intelixencia lingüística  Lingüística  1º Trimestre 

 

Comprender a mensaxe 

que transmiten  

as imaxes 

Pictogramas Interpreta oracións 

sinxelas a través de 

pictogramas 

Intelixencia lingüística Lingüística  1º Trimestre 

 

ARTÍSTICA 



OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Coñecer e interpretar 

distintas cancións 

Canción: ¿Quién soy?  Intelixencia musical Conciencia e 

expresión cultural 

1º Trimestre 

 

Utilizar as cores amarela 

e verde en composicións 

artísticas 

As cores amarela  

e verde 

Utiliza as cores amarela e 

verde nas súas 

composicións artísticas  

Intelixencia visual e espacial  Conciencia e 

expresión cultural  

1º Trimestre 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar as posibilidades 

expresivas e motrices  

do corpo 

Posibilidades expresivas  

e motrices do corpo 

 Intelixencia corporal Conciencia e 

expresión cultural 

1º Trimestre 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Iniciarse nas novas 

tecnoloxías 

Actividades dixitais  Intelixencia visual e espacial 

 

Dixital 1º Trimestre 

 

 

Unidade 3: OS OFICIOS 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Recoñecer e expresar as 

preferencias persoais  

Preferencias persoais  Expresa os seus gustos e 

preferencias  

Intelixencia intrapersoal  Sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor  

2º Trimestre 



Desenvolver a atención 

visual para resolver 

actividades  

Atención visual  Utiliza a atención visual 

para resolver unha 

actividade 

Intelixencia visual e espacial  Aprender a aprender  2º Trimestre 

Identificar medidas de 

prevención asociadas cos 

oficios  

Seguridade e prevención 

de accidentes  

Recoñece elementos de 

protección no traballo  

Intelixencia intrapersoal  Aprender a aprender  2º Trimestre 

Recoñecer a igualdade 

entre todas as persoas 

para o desenvolvemento 

dunha mesma tarefa ou 

oficio  

Valores: igualdade  Escolle un ou varios 

oficios e profesións que 

lle gustan, asumindo que 

pode elixir calquera deles 

Intelixencia intrapersoal  Sociais e cívicas  2ºTrimestre 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar algúns oficios e 
profesións do contorno e 
as súas características 
principais  
 

Oficios e profesións  Identifica distintos oficios e 

profesións  

Intelixencia interpersoal Sociais e cívicas 2º Trimestre 

Lugares de traballo  Recoñece o lugar de 

traballo de distintos oficios 

e profesións  

Intelixencia interpersoal  Sociais e cívicas  2º Trimestre 

Ferramentas de traballo  Asocia ferramentas de 

traballo coa súa profesión 

ou oficio  

Intelixencia interpersoal Sociais e cívicas 2º Trimestre 



Uniformes de traballo  Recoñece o uniforme de 

traballo de distintas 

profesións  

Intelixencia interpersoal Sociais e cívicas 2º Trimestre 

Recoñecer a profesionais 

que traballan no contorno 

próximo  

Oficios e profesións do 

contorno próximo  

Identifica os profesionais 

que traballan no seu 

contorno  

Intelixencia interpersoal Sociais e cívicas 2º Trimestre 

Coñecer celebracións e 

festas tradicionais da 

propia cultura e doutras  

O día da paz   Intelixencia interpersoal  Sociais e cívicas 2º Trimestre 

 

MEDIO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO Intelixencias múltiples Competencias TEMPORALIZACIÓN 

Identificar as cores 

laranxa e rosa en 

elementos do contorno  

As cores laranxa e rosa  Diferencia a cor rosa e a 

laranxa en elementos do 

contorno  

Intelixencia visual e 

espacial  

Aprender a aprender  2º Trimestre 

Utilizar os números ata o 

4 en distintas situacións  

O número 4  Escribe o número 4 

correctamente 

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  2º Trimestre 

Asocia a grafía do número 

4 coa cantidade 

correspondente 

Realizar a serie numérica 

do 1 ao 4  

A serie numérica do 1 ao 

4  

Escribe os números do 1 

ao 4 de forma ordenada  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  2º Trimestre 

Iniciarse na composición 

de cantidades  

Composición  da 

cantidade  

Compón cantidades de ata 

catro elementos  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  2º Trimestre 



Discriminar e debuxar a 

forma xeométrica do 

rectángulo  

O rectángulo  Identifica a forma 

xeométrica do rectángulo 

e debúxaa correctamente  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  2º Trimestre 

Completar series lóxicas  Series lóxicas  Recoñece o patrón dunha 

serie e complétaa  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  2º Trimestre 

Aplicar o razoamento 

lóxico na resolución de 

actividades  

Razoamento lóxico  Aplica o razoamento lóxico 

para resolver unha 

actividade 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática  2º Trimestre 

Resolve un labirinto 2º Trimestre 

Realizar asociacións 

atendendo a cantidades 

iguais  

Igual cantidade que  Relaciona conxuntos con 

igual cantidade de 

elementos  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  2º Trimestre 

 

 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar os personaxes 

principais de un conto  

O conto: personaxes  Identifica os personaxes 

principais do conto 

Intelixencia lingüística  Lingüística  2º Trimestre 

Realizar correctamente 
os trazos propostos  

Grafomotricidade  Realiza correctamente o 

trazo proposto 

Intelixencia lingüística  Lingüística  2º Trimestre 



Discriminar o número de 

sílabas que ten unha 

palabra  

Palabras bisílabas  Recoñece palabras 

bisílabas 

Intelixencia lingüística  

 

Lingüística  

 

2º Trimestre 

Resolver encrucillados  Vocabulario: 

encrucillado  

Completa un encrucillado 

escribindo as vogais que 

faltan  

Intelixencia lingüística Lingüística  2º Trimestre 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO Intelixencias múltiples Competencias TEMPORALIZACIÓN 

Aprender e cantar 

cancións  

Canción: El rap de los 

oficios  

 Intelixencia musical Conciencia e expresión 

cultural 

2º Trimestre 

Utilizar recursos plásticos 

para desenvolver a súa 

creatividade 

Técnicas plásticas     2º Trimestre 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar as posibilidades 

expresivas e motrices do 

corpo  

Posibilidades expresivas   Intelixencia corporal Conciencia e 

expresión cultural 

2º Trimestre 

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar e valorar a 

tecnoloxía como fonte de 

información  

Dispositivos dixitais e 

contidos audiovisuais  

 Intelixencia visual e espacial 

 

Dixital 2º Trimestre 

 

 

 



 

Unidade 4: A RÚA 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Recoñecer e expresar as 

preferencias persoais 

Preferencias persoais  Expresa os seus gustos e 

preferencias  

Intelixencia intrapersoal  Sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor  

2º Trimestre 

Utilizar a atención visual 

para resolver actividades 

Atención visual Recoñece elementos 

iguais 

Intelixencia visual e espacial Aprender a aprender 2º Trimestre 

Utiliza a atención visual 

para resolver actividades 

2º Trimestre 

Interiorizar normas 

básicas de seguridade 

viaria 

Seguridade viaria e 

prevención de accidentes 

Recoñece zonas de paso 

para os peóns 

Intelixencia intrapersoal  Sociais e cívicas 2º Trimestre 

Recoñece o significado 

dalgúns sinais de tráfico 

2º Trimestre 

Adquirir hábitos de 

comportamento e 

respectar as normas 

relacionadas co contorno 

da rúa 

Hábitos e normas de 

comportamento 

Identifica hábitos e 

normas adecuados de 

comportamento na rúa 

Intelixencia intrapersoal Sociais e cívicas 2º Trimestre 

 

 



ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar elementos 

propios da rúa 

A rúa Recoñece obxectos do 

mobiliario urbano  

Intelixencia visual e espacial  Aprender a aprender 2º Trimestre 

Identifica que se vende 

en distintas tendas 

2º Trimestre 

Identificar algúns medios 

de transporte 

Os medios de 

transporte 

Identifica características 

dalgúns medios de 

transporte 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Aprender a aprender 2º Trimestre 

Recoñece os medios de 

transporte nos que adoita 

desprazarse 

2º Trimestre 

Recoñecer os distintos 

tipos de colectores e os 

residuos que hai que 

depositar neles 

A reciclaxe Discrimina os residuos 

que hai que tirar en cada 

tipo de colector  

Intelixencia naturalista Sociais e cívicas 2º Trimestre 

Recoñecer algunhas 

características do 

contorno próximo 

Características do 

contorno próximo 

Recoñece servizos do seu 

contorno  

Intelixencia intrapersoal  Aprender a aprender  2º Trimestre 

Coñecer celebracións  

e festas tradicionais  

da propia cultura e 

doutras 

O día do teatro  Intelixencia interpersoal  Conciencia  

e expresión cultural 

2º Trimestre 



 

MEDIO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar os números ata o 

5 en situacións da vida 

cotiá 

Os números do 1 ao 4 Escribe os números do 1 ao 4 

correctamente 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 2º Trimestre 

O número 5 Identifica e asocia o número 5 

coa súa cantidade 

2º Trimestre 

Escribe o número 5 

correctamente 

2º Trimestre 

Identificar e discriminar 

as cores en elementos do 

contorno 

As cores: repaso Discrimina as cores rosa, azul, 

vermella, amarela, verde e 

laranxa  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Aprender a aprender  2º Trimestre 

Discriminar en elementos 

do contorno figuras 

xeométricas 

Formas xeométricas: 

círculo, triángulo e 

rectángulo 

Identifica a forma xeométrica 

que teñen distintos sinais de 

tráfico  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  2º Trimestre 

Iniciarse na 

descomposición de 

cantidades 

Descomposición da 

cantidade 

Realiza descomposicións ata 

o número 5  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  2º Trimestre 

Utilizar o razoamento 

lóxico para resolver 

actividades 

Razoamento lóxico Aplica o razoamento lóxico 

para resolver unha actividade 

Intelixencia visual  

e espacial 

Matemática 2º Trimestre 

Resolve un labirinto 2º Trimestre 

Realizar series lóxicas Series lóxicas Recoñece o patrón dunha 

serie e discrimina entre varios 

elementos cal a continúa 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 2º Trimestre 



Identificar conxuntos que 

teñen tantos elementos 

coma outro dado 

Tantos coma Reproduce nun conxunto 

tantos elementos como hai 

noutro 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 2º Trimestre 

 

 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Adquirir habilidade para 

realizar os trazos 

propostos 

Grafomotricidade Realiza correctamente  

os trazos propostos 

Intelixencia lingüística Lingüística 2º Trimestre 

Recoñecer o final dunha 

narración 

O desenlace do conto Recoñece o final dunha 

historia  

Intelixencia lingüística  Lingüística  2º Trimestre 

Discriminar o número  

de sílabas que ten 

unha palabra 

Palabras trisílabas Discrimina palabras 

trisílabas 

Intelixencia lingüística Lingüística 2º Trimestre 

Recoñecer a 

funcionalidade da 

linguaxe escrita  

no contorno 

Xéneros textuais:  

os rótulos 

Interpreta o significado 

e a utilidade dalgúns 

rótulos 

Intelixencia lingüística Lingüística 2º Trimestre 

Escribe nun rótulo  

a rúa do seu colexio 

2º Trimestre 



ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender e cantar 

cancións 

Canción: Por la calle voy  Intelixencia musical Conciencia 

e expresión cultural 

2º Trimestre 

Utilizar recursos plásticos 
para desenvolver a súa 
creatividade 
 

Técnicas plásticas Deseña o seu barrio 

como  

lle gustaría que fose 

utilizando distintas 

técnicas plásticas 

Intelixencia espacial e visual Conciencia 

e expresión cultural 

2º Trimestre 

 2º Trimestre 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar as posibilidades 

expresivas e motrices do 

corpo 

Posibilidades expresivas  

e motrices do corpo 

 Intelixencia corporal Conciencia  

e expresión cultural 

2º Trimestre 

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar e valorar a 

tecnoloxía como fonte de 

información 

 

Dispositivos dixitais  
e contidos audiovisuais 

 Intelixencia espacial e visual Dixital 2º Trimestre 

 



Unidade 5: AS PLANTAS 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Recoñecer e expresar as 

preferencias persoais 

Gustos e preferencias Expresa os seus gustos e 

preferencias  

Intelixencia intrapersoal  Sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor  

3º Trimestre 

Desenvolver a percepción 

visual para resolver 

actividades 

Percepción visual Atopa as diferenzas entre 

dúas imaxes  

Intelixencia visual e espacial  Aprender a aprender  3º Trimestre 

Aproximarse ao medio 

natural con actitude de 

respecto e coidado 

Coidado e respecto cara 

ás plantas 

Mostra hábitos de 

respecto e coidado cara 

ás plantas  

Intelixencia naturalista  Aprender a aprender  3º Trimestre 

Valorar a necesidade de 

colaborar e axudar aos 

demais 

O traballo cooperativo Valora o traballo en 

equipo para conseguir un 

obxectivo  

Intelixencia interpersoal  Aprender a aprender  3º Trimestre 

 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Coñecer o horto e a súa  

utilidade 

O horto Coñece algúns alimentos 

do horto  

Intelixencia naturalista  Aprender a aprender  3º Trimestre 



Identifica elementos 

necesarios para a montaxe 

dun horto 

3º Trimestre 

Coñecer e diferenciar as 

partes principais dunha 

planta 

As partes dunha planta Recoñece e diferencia as 

partes principais dunha 

planta  

Intelixencia naturalista  Aprender a aprender  3º Trimestre 

Identificar as necesidades 

das plantas 

Necesidades das plantas Identifica as necesidades 

das plantas  

Intelixencia naturalista  Aprender a aprender  3º Trimestre 

Recoñecer alimentos de 

orixe vexetal 

Alimentos de orixe 

vexetal: formas de 

consumo 

Asocia produtos 

elaborados cos alimentos 

de orixe vexetal que os 

compoñen  

Intelixencia naturalista  Aprender a aprender  3º Trimestre 

Coñecer o proceso que 

segue un alimento desde 

a súa  produción ata o seu 

consumo 

O proceso dos 

alimentos ata o seu 

consumo 

Coñece o proceso que 

seguen os alimentos ata o 

seu consumo  

Intelixencia naturalista  Aprender a aprender  3º Trimestre 

Coñecer celebracións e 

festas da propia cultura e 

doutras 

O día do libro  Intelixencia interpersoal  Conciencia e 

expresión cultural  

3º Trimestre 

MEDIO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar a cor marrón 

en elementos do 

contorno 

A cor marrón Identifica a cor marrón en 

elementos do contorno   

Intelixencia visual  

e espacial  

Matemática  3º Trimestre 

Aplicar o razoamento 

lóxico para resolver 

actividades 

Razoamento lóxico Aplica o razoamento lóxico 

para resolver unha 

actividade  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  3º Trimestre 



Utilizar os números ata o 

6 en distintas situacións 

Os números do 1 ao 6 Asocia os números do 1 ao 

6 coa súa  cantidade 

correspondente  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  3º Trimestre 

Iniciarse na composición 

de cantidades 

Composición da 

cantidade 

Compón cantidades de ata 

seis elementos  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  3º Trimestre 

Discriminar e debuxar a 

forma xeométrica do 

óvalo 

O óvalo Identifica a forma 

xeométrica do óvalo e 

debúxaa correctamente  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  3º Trimestre 

Identificar e discriminar 

as cores en elementos do 

contorno 

As cores: repaso Discrimina as cores 

vermella, amarela e verde 

en elementos do contorno  

Intelixencia visual  

e espacial  

Matemática 3º Trimestre 

Utilizar táboas de dobre 

entrada para relacionar 

datos 

Táboa de dobre entrada Completa unha táboa de 

dobre entrada  

Intelixencia visual  

e espacial  

Matemática  3º Trimestre 

Completar series lóxicas Series lóxicas Recoñece o patrón dunha 

serie e a continúa  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  3º Trimestre 

Ordenar secuencias 

temporais 

Secuencia temporal Ordena unha secuencia 

temporal de catro pasos  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  3º Trimestre 

Utilizar cuantificadores 

para comparar 

cantidades 

Cuantificadores: 

algún/ningún 

Compara cantidades 

utilizando os 

cuantificadores algún e 

ningún  

Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  3º Trimestre 

Iniciarse na resolución de 

sumas con apoio gráfico 

Iniciación á suma Resolve sumas sinxelas  Intelixencia lóxico-

matemática  

Matemática  3º Trimestre 

 



 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Comprender e 

interpretar textos 

sinxelos 

Comprensión de textos Escoita e comprende o 

argumento do conto  

Intelixencia lingüística  Lingüística  3º Trimestre 

Ampliar o vocabulario 
específico da unidade e 
utilizalo de forma 
adecuada 

Vocabulario Emprega adecuadamente o 

vocabulario da unidade   

Intelixencia lingüística  Lingüística  3º Trimestre 

Realizar correctamente 

os trazos propostos 

Grafomotricidade Realiza correctamente os 

trazos propostos 

Intelixencia lingüística  

 

Lingüística  

 

3º Trimestre 

Diferenciar palabras 

longas e curtas 

Palabras longas e curtas Discrimina entre palabras 

longas e palabras curtas  

 

Intelixencia lingüística Lingüística  3º Trimestre 

Completar fichas cos 
datos requiridas 

Xéneros textuais: ficha Completa unha ficha coas 

necesidades dunha planta 

que coñece  

Intelixencia lingüística  Lingüística  3º Trimestre 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender e cantar 

cancións 

Canción: En el huerto  Intelixencia musical Conciencia e expresión 

cultural 

3º Trimestre 

Coñecer e utilizar 

distintas técnicas 

plásticas para 

Técnicas plásticas  Intelixencia visual e 

espacial 

Conciencia e expresión 

cultural 

3º Trimestre 



desenvolver a 

creatividade 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar as posibilidades 

expresivas e motrices do 

corpo 

Posibilidades expresivas e 

motrices do corpo 

 Intelixencia corporal Conciencia e 

expresión cultural 

3º Trimestre 

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar e valorar a 

tecnoloxía como fonte de 

información 

Dispositivos dixitais e 

contidos audiovisuais 

 Intelixencia visual e espacial 

 

Dixital 3º Trimestre 

Unidade 6: OS ANIMAIS 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Desenvolver a atención 

visual para resolver 

actividades 

Atención visual Utiliza a atención visual 

para resolver unha 

actividade  

Intelixencia visual e espacial  Aprender a aprender  3º Trimestre 

Utilizar a percepción 

visual para resolver 

actividades 

Percepción visual Utiliza a percepción 

visual para resolver unha 

actividade 

Intelixencia visual e espacial Aprender a aprender 3º Trimestre 

Recoñece semellanzas e 

diferenzas entre imaxes 

3º Trimestre 



Recoñecer e expresar as 

preferencias persoais 

Gustos e preferencias Expresa os seus gustos e 

preferencias  

Intelixencia intrapersoal  Sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor  

3º Trimestre 

Identificar a imaxe 

corporal global 

A imaxe corporal Debuxa unha imaxe de si 

mesmo que reflicte 

aspectos que o 

identifican 

Intelixencia intrapersoal Sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor 

3º Trimestre 

Aproximarse ao contorno 

natural con actitude de 

respecto e coidado 

Hábitos de respecto e 

coidado do contorno 

Mostra hábitos de 

respecto e coidado do 

contorno 

Intelixencia intrapersoal Sociais e cívicas 3º Trimestre 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Coñecer e identificar 

algúns animais do medio 

natural 

Animais mariños Coñece e identifica as 

características principais 

dalgúns animais mariños 

Intelixencia naturalista Aprender a aprender 3º Trimestre 

Animais do contorno 

próximo 

Coñece algúns animais 

habituais do contorno 

3º Trimestre 

Clasificar animais segundo 

a súa  forma de 

desprazarse 

O desprazamento dos 

animais 

Clasifica animais segundo 

a súa  forma de 

desprazarse 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Aprender a aprender 3º Trimestre 

Identificar alimentos e 

produtos de orixe animal 

Alimentos de orixe 

animal 

Identifica alimentos de 

orixe animal 

Intelixencia naturalista Aprender a aprender 3º Trimestre 



Coñecer celebracións e 

festas tradicionais da 

propia cultura e doutras 

O día do medio 

ambiente 

 Intelixencia interpersoal  Conciencia e 

expresión cultural 

 

MEDIO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar os números do 0 

ao 6 en situacións da vida 

cotiá 

Os números do 0 ao 6 Asocia os números do 0 ao 6 

coa súa  cantidade 

correspondente 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 3º Trimestre 

Escribe os números do 0 ao 6 3º Trimestre 

Realiza recontos de ata seis 

elementos 

3º Trimestre 

Coñecer os números 

ordinais do 1.° ao 3.° 

Os números ordinais do 

1.° ao 3.° 

Utiliza os ordinais do 1.° ao 

3.° en situacións da vida cotiá 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 3º Trimestre 

Clasificar elementos en 

táboas de dobre entrada 

Táboas de dobre entrada Completa unha táboa de 

dobre entrada 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 3º Trimestre 

Iniciarse na composición 

de cantidades 

Composición da 

cantidade 

Compón cantidades de ata 

seis elementos 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 3º Trimestre 

Iniciarse na 

descomposición de 

cantidades 

Descomposición da 

cantidade 

Descompón cantidades de ata 

seis elementos 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 3º Trimestre 

Resolver sumas sinxelas Sumas Resolve sumas sinxelas Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 3º Trimestre 

Completar conxuntos de 

elementos ata chegar á 

mesma cantidade ca 

noutro 

Igual cantidade Completa un conxunto ata 

chegar á mesma cantidade de 

elementos que hai noutro 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 3º Trimestre 



Diferenciar distintas 

formas xeométricas 

Formas xeométricas Diferencia distintas formas 

xeométricas 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 3º Trimestre 

Realizar secuencias 

temporais 

Secuencia temporal Ordena unha secuencia 

temporal de catro escenas 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 3º Trimestre 

 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Iniciarse na escritura de 

palabras 

Escritura de palabras Copia correctamente 

palabras a partir do 

modelo 

Intelixencia lingüística Lingüística 3º Trimestre 

Comprender e 

interpretar textos 

sinxelos 

Comprensión de textos Escoita e comprende o 

argumento do conto 

Intelixencia lingüística Lingüística 3º Trimestre 

Adquirir habilidade para 

realizar os trazos 

propostos 

Grafomotricidade Realiza correctamente os 

trazos propostos 

Intelixencia lingüística Lingüística 3º Trimestre 

Identificar e interpretar 

símbolos 

Símbolos Coñece e interpreta 

algúns símbolos 

Intelixencia lingüística Lingüística 3º Trimestre 

Discriminar as vogais en 

palabras significativas 

As vogais Escribe as vogais que 

faltan en palabras 

coñecidas 

Intelixencia lingüística Lingüística 3º Trimestre 

Utilizar diferentes 

xéneros textuais 

Xéneros textuais: ficha Completa fichas coa 

información requirida 

Intelixencia lingüística Lingüística 3º Trimestre 



Xéneros textuais: rexistro 

de observación 

Completa correctamente 

un rexistro de 

información 

3º Trimestre 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender e cantar 

cancións 

Canción: Animales 

marinos 

 Intelixencia musical Conciencia e 

expresión cultural 

3º Trimestre 

Coñecer e utilizar 
distintas técnicas para 
desenvolver a 
creatividade 

Técnicas plásticas Utiliza diferentes técnicas 

plásticas 

Intelixencia espacial e visual Conciencia e 

expresión cultural 

3º Trimestre 

 3º Trimestre 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar as posibilidades 

expresivas e motrices do 

corpo 

Posibilidades expresivas e 

motrices do corpo 

 Intelixencia corporal Conciencia e 

expresión cultural 

3º Trimestre 

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar e valorar a 

tecnoloxía como fonte de 

información 

 

Dispositivos dixitais e 
contidos audiovisuais 

 Intelixencia espacial e visual Dixital 3º Trimestre 

 



            

Programación  5 ANOS 

 Unidade 1: O CORPO 

  

ÁREA: COÑECEMENTO DE  SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar situacións 

relacionadas coa saúde 

O coidado da saúde Sabe cando se sentiu 

enfermo e tiveron que o 

levar ao médico 

Intelixencia intrapersoal Sentido de 

iniciativa  

E espírito 

emprendedor  

 

1º Trimestre 

Recoñecer e distinguir as 

principais partes do 

corpo 

As partes do corpo 

 

 

Recoñece as partes 

principais do seu corpo 

Intelixencia intrapersoal Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Desenvolver a atención 

visual para resolver 

actividades 

Atención visual Exercita a atención visual 

para resolver actividades 

Intelixencia visual e espacial  

 

Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Identificar os órganos dos 

sentidos 

Os órganos dos sentidos 

 

Identifica os órganos dos 

sentidos 

 

Intelixencia intrapersoal 

 

Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 



Recoñecer cando unha 

persoa está de fronte  

ou de costas 

 

De fronte/de costas 

 

Coloca as pezas de roupa 

correctamente segundo a 

figura humana que estea 

de fronte ou de costas 

 

Intelixencia visual e espacial 

 

Matemática 

 

1º Trimestre 

Identificar os órganos 

internos e as súas 

funcións principais 

Os órganos internos  

e as súas funcións 

Sabe onde se atopan os 

principais órganos 

internos 

Intelixencia intrapersoal  

 

Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Identificar sentimentos e 

emocións, nun mesmo e 

nos demais 

As emocións Recoñece e expresa 

distintas emocións 

Intelixencia interpersoal Sociais e cívicas 1º Trimestre 

Coñecer hábitos 

saudables e distinguilos 

dos que non o son 

Hábitos saudables Identifica e diferencia 

hábitos saudables e non 

saudables 

Intelixencia intrapersoal  

 

Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Desenvolver a autonomía 

persoal 

Autonomía persoal Identifica e realiza de 

forma autónoma accións 

e tarefas acordes á súa 

idade e desenvolvemento 

madurativo 

Intelixencia intrapersoal 

 

Sentido da 

iniciativa 

 e espírito 

emprendedor 

1º Trimestre 

Coñecer a estrutura ósea 

e muscular que forma o 

noso corpo 

Os músculos e os ósos Recoñece as diferenzas 

entre músculos, ósos  

e pel 

Intelixencia intrapersoal  

 

Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Recoñecer as propias 

características persoais e 

as dos demais 

Características persoais Identifica as 

características persoais 

propias 

Intelixencia intrapersoal 

 

Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Acepta e valora 

positivamente como é 



 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Coñecer pezas de roupa 

que se utilizan baixo 

distintas condicións 

atmosféricas 

As pezas de roupa Recoñece as pezas de 

roupa que ten que pór en 

función do tempo 

atmosférico 

Intelixencia naturalista Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Recoñecer síntomas 

dalgunhas enfermidades  

e as accións para os 

remitir 

Principais enfermidades 

infantís e profesionais 

da saúde 

Identifica e relaciona 

algunhas enfermidades 

cos profesionais que as 

tratan  

Intelixencia intrapersoal Sociais e cívicas  1º Trimestre 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar as cores 

laranxa e marrón en 

elementos do contorno 

Cores laranxa e marrón 

 

 

 

Diferencia as cores 

laranxa e marrón en 

elementos do contorno 

Intelixencia visual e espacial 

 

Matemática 

 

 

1º Trimestre 

Aplicar o razoamento 

lóxico na resolución de 

actividades 

 

Razoamento lóxico 

 

Atopa a relación entre 

distintos elementos 

mediante o razoamento 

lóxico 

Intelixencia lóxico-

matemática  

 

Aprender a 

aprender 

1º Trimestre 

Utilizar os conceptos alto 

e baixo correctamente 

Alto/baixo Compara a altura de 

distintas persoas e 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 1º Trimestre 



identifica cal é máis alta e 

cal máis baixa 

 

Utilizar táboas de dobre 

entrada para relacionar 

distintos aspectos 

Táboa de dobre entrada Completa unha táboa de 

dobre entrada 

Intelixencia visual e espacial 

 

Matemática 1º Trimestre 

Coñecer e distinguir as 

formas xeométricas: 

círculo, cadrado e 

triángulo 

Formas xeométricas: 

círculo, cadrado  

e triángulo 

Recoñece a forma 

circular, cadrada e 

triangular en obxectos do 

contorno 

 

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 1º Trimestre 

Identificar e discriminar 

cores en elementos do 

contorno 

Repaso de cores Colorea unha figura 

segundo un modelo 

Intelixencia visual e espacial 

 

Matemática 1º Trimestre 

Utilizar os números ata o 

5 en distintas situacións 

Os números ata o 5 Escribe os números ata o 

5 de forma correcta 

 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 1º Trimestre 

Asocia os números do 1 

ao 5 coa cantidade 

correspondente 

Ordenar a secuencia 

temporal de tres escenas 

Secuencia temporal Ordena correctamente 

unha secuencia temporal 

de tres escenas 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 1º Trimestre 

Comprender a relación 

entre unha acción e a 

consecuencia que 

provoca 

Relación causa-efecto Relaciona diferentes 

accións cos efectos que 

poden provocar 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Recoñecer os números 

anterior e posterior 

Número anterior Escribe o número 

anterior e o posterior  

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 1º Trimestre 



 e posterior a un dado 

Completar series lóxicas Series lóxicas Continúa series lóxicas Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 1º Trimestre 

Realizar sumas sinxelas 

de apoio gráfico 

Operacións: sumas Resolve correctamente 

sumas sinxelas con apoio 

gráfico 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 1º Trimestre 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Ampliar o vocabulario 

sobre o corpo humano 

Vocabulario Coñece e utiliza 

vocabulario sobre o 

corpo humano 

Intelixencia lingüística 

 

Lingüística  

 

1º Trimestre 

Distinguir entre palabras 

longas e curtas 

Palabras longas e curtas Distingue entre palabras 

longas e curtas  

 

Intelixencia lingüística 

 

Lingüística  

 

1º Trimestre 

Realizar correctamente 

os trazos propostos 

Grafomotricidade Realiza correctamente os 

trazos propostos 

Intelixencia lingüística  

 

Lingüística  

 

1º Trimestre 

Resolver sopas de letras 

 

Vocabulario: sopa de 

letras 

Resolve unha sopa de 

letras 

Intelixencia lingüística 

 

Lingüística  

 

1º Trimestre 

Identificar as escenas 

principais dun conto 

O conto Recoñece as escenas 

principais dun conto 

 

Intelixencia lingüística Lingüística  1º Trimestre 

ARTÍSTICA 



OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender e cantar 

cancións 

Canción: Me lavo la cara  Intelixencia musical Conciencia e 

expresión 

cultural 

1º Trimestre 

Utilizar recursos plásticos 

para desenvolver a 

creatividade 

Técnicas plásticas  Intelixencia visual e espacial Conciencia e 

expresión 

cultural 

1º Trimestre 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar as posibilidades 

expresivas e motrices do 

corpo 

Posibilidades expresivas  

e motrices do corpo 

 Intelixencia corporal Conciencia e 

expresión cultural 

1º Trimestre 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar e valorar a 

tecnoloxía como fonte de 

información 

 

Dispositivos dixitais e 

contidos audiovisuais 

 

 Intelixencia visual e espacial 

 

Dixital 1º Trimestre 

 

Unidade 2: A CASA 

ÁREA: COÑECEMENTO DE  SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Desenvolver a atención 

visual para resolver 

actividades 

Atención visual Exercita a atención visual 

para resolver actividades 

Intelixencia visual e espacial  

 

Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 



Utilizar a percepción 

visual para resolver 

actividades 

Percepción visual 

 

 

Discrimina obxectos 

iguais 

Intelixencia visual e espacial  

 

Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Recoñecer e expresar as 

preferencias persoais 

Preferencias persoais Expresa gustos  

e diferenzas 

Intelixencia intrapersoal Sentido da 

iniciativa  

e espírito 

emprendedor 

1º Trimestre 

Coñecer as características 

da propia casa e do 

espazo persoal 

A propia casa e o espazo 

persoal 

Recoñece as 

características persoais 

da casa en que vive 

Intelixencia intrapersoal 

 

Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Desenvolver hábitos de 

participación nas tarefas 

do fogar 

Participación nas tarefas 

domésticas 

Sabe que tarefas pode 

realizar para colaborar na 

casa 

Intelixencia interpersoal 

 

Sociais e cívicas 

 

1º Trimestre 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Coñecer diferentes tipos 

de vivenda 

Tipos de vivenda Identifica e distingue 

distintos tipos de casas 

Intelixencia interpersoal 

 

Sociais e cívicas 1º Trimestre 

Coñecer as principais 

dependencias dunha casa 

e os obxectos que 

podemos atopar en cada 

unha delas 

Dependencias e 

obxectos da casa 

Identifica e discrimina 

obxectos da casa e 

asóciaos coas 

dependencias onde 

adoitan atoparse 

Intelixencia interpersoal 

 

Sociais e cívicas 1º Trimestre 



Interpretar o plano dunha 

casa 

O plano da casa Recoñece nun plano as 

dependencias principais 

dunha casa 

Intelixencia visual e espacial Matemática 1º Trimestre 

Identificar accións cotiás 

que se realizan nunha 

vivenda 

Actividades na casa Asocia correctamente 

accións cotiás coa 

dependencia da casa 

onde se adoitan realizar 

Intelixencia interpersoal 

 

Sociais e cívicas 1º Trimestre 

Identificar distintos 

lugares e actividades de 

lecer 

Lugares e actividades de 

lecer 

Recoñece algúns lugares 

e actividades de lecer 

Intelixencia interpersoal 

 

Sociais e cívicas 1º Trimestre 

Distinguir obxectos 

antigos e modernos 

Obxectos da casa 

antigos e modernos 

Distingue obxectos 

antigos de modernos 

Intelixencia interpersoal 

 

Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Coñecer celebracións e 

festas tradicionais da 

propia cultura e doutras 

O Nadal  Intelixencia interpersoal 

 

Sociais e cívicas 1º Trimestre 

MEDIO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar as cores negra 

e branca en elementos 

do contorno 

As cores branca  

e negra 

Diferencia as cores 

branca e negra en 

elementos do contorno 

Intelixencia visual e espacial Aprender  

a aprender 

1º Trimestre 

Asociar as grafías dos 

números do 1 ao 6 coas 

cantidades 

correspondentes 

Os números do 1 ao 6 Asocia os números do 1 

ao 6 coa cantidade 

correspondente 

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 

 

1º Trimestre 

Discriminar formas 

xeométricas básicas 

Formas xeométricas Identifica e debuxa as 

formas xeométricas do 

triángulo e o rectángulo 

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 1º Trimestre 



Completar táboas de 

dobre entrada 

Táboa de dobre entrada Completa unha táboa de 

dobre entrada 

Intelixencia visual e espacial 

 

Matemática 1º Trimestre 

Realizar recontos de 

cantidades de entre 1 e 6 

elementos 

Os números do 1 ao 6: 

reconto 

Realiza contas de entre 1 

e 6 elementos 

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 1º Trimestre 

Realizar a serie numérica 

do 1 ao 6 

A serie numérica do 1  

ao 6 

Escribe os números do 1 

ao 6 de forma ordenada 

Intelixencia visual e espacial Matemática 1º Trimestre 

Aplicar o razoamento 

lóxico na resolución de 

actividades 

Razoamento lóxico Resolve un labirinto Intelixencia visual e espacial Matemática 1º Trimestre 

Completa un dominó Intelixencia lóxico-

matemática 

1º Trimestre 

Aplicar os ordinais do 1. ° 

ao 3. ° en solucións da 

vida cotiá 

Os ordinais do 1. ° ao 

3. ° 

Utiliza correctamente os 

ordinais do 1. ° ao 3. ° 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 1º Trimestre 

Completar series lóxicas Series lóxicas Recoñece o patrón dunha 

serie e complétaa 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 1º Trimestre 

Iniciarse na composición 

de cantidades 

Composición da 

cantidade 

Compón cantidades ata o 

número 6 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 1º Trimestre 

Realizar sumas sinxelas 

con apoio gráfico 

Operacións: sumas Resolve correctamente 

sumas sinxelas con apoio 

gráfico 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 1º Trimestre 

 

 

 

 



ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Adquirir habilidade para 

realizar os trazos 

propostos  

Grafomotricidade Realiza correctamente os 

trazos propostos 

Intelixencia lingüística  

 

Lingüística  1º Trimestre 

Ampliar o vocabulario 

sobre a casa 

Vocabulario Coñece e utiliza 

vocabulario sobre a casa 

Intelixencia lingüística Lingüística  1º Trimestre 

Discriminar o número de 

sílabas que ten unha 

palabra 

Palabras bisílabas  

e trisílabas 

Recoñece palabras 

bisílabas e trisílabas 

Intelixencia lingüística Lingüística  1º Trimestre 

Escoitar e comprender  

a mensaxe que 

transmiten os contos, 

poemas e cancións 

Comprensión de textos Recoñece o final dun 

conto 

Intelixencia lingüística  Lingüística 

 

1º Trimestre 

Resolver encrucillados Vocabulario: encrucillado Completa un encrucillado 

escribindo as letras que 

faltan 

Intelixencia lingüística Lingüística  1º Trimestre 

 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender e cantar 

cancións 

Canción: Mi casa  Intelixencia musical Conciencia e 

expresión cultural 

1º Trimestre 



Utilizar recursos plásticos 

para desenvolver a 

creatividade 

 

Técnicas plásticas  Intelixencia visual e espacial Conciencia e 

expresión cultural 

1º Trimestre 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar as posibilidades 

expresivas e motrices do 

corpo 

Posibilidades expresivas  

e motrices do corpo 

 Intelixencia corporal Conciencia e 

expresión cultural 

1º Trimestre 

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar e valorar a 

tecnoloxía como fonte de 

información 

 

Dispositivos dixitais  

e contidos audiovisuais 

 

 Intelixencia visual e espacial 

 

Dixital 1º Trimestre 

Unidade 3: OS OFICIOS 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Desenvolver a atención 

visual para resolver 

actividades 

Atención visual Utiliza a atención visual 

para resolver unha 

actividade 

Intelixencia visual 

e espacial 

Aprender  

a aprender 

2º Trimestre 



Utilizar a percepción 

visual para resolver 

actividades 

Percepción visual 

  

  

Usa a percepción visual 

para discriminar unhas 

figuras doutras 

Intelixencia visual 

e espacial 

  

Aprender  

a aprender 

2º Trimestre 

Recoñecer e expresar 

preferencias persoais 

Preferencias persoais Expresa os seus gustos 

e preferencias 

Intelixencia intrapresonal 

  

Sentido 

da iniciativa 

e espírito 

emprendedor 

  

2º Trimestre 

Recoñecer a igualdade 

entre todas as persoas 

para o desenvolvemento 

da mesma tarefa ou 

oficio 

Valores: a igualdade 

  

Elixe a profesión ou 

profesións que máis lle 

gustan, sabendo que pode 

escoller calquera 

delas 

  

Intelixencia intrapresonal 

  

Sociais 

e cívicas 

2º Trimestre 

Tomar pequenas 

decisións en función dun 

criterio 

  

Toma de decisións 

  

Elixe unha profesión, 

entre varias, e completa 

unha ficha que reflicte a 

súa decisión 

Intelixencia intrapresonal 

  

Sentido 

da iniciativa 

e espírito 

emprendedor 

 

2º Trimestre 

Desenvolver habilidades 

do traballo en equipo 

Xogos cooperativos Participa activamente 

e colabora en xogos 

cooperativos 

Intelixencia interpersoal 

  

Sociais 

e cívicas 

2º Trimestre 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 



OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar algúns oficios 

e profesións do contorno 

e as súas características 

principais 

Oficios e profesións Identifica algúns oficios 

e profesións 

Intelixencia interpersoal 
Sociais 

e cívicas 

2º Trimestre 

Ferramentas de traballo 

  

  

  

Relaciona correctamente 

profesións e ferramentas 

de traballo 

2º Trimestre 

Lugares e espazos 

de traballo 

Recoñece o lugar onde 

se desempeñan algunhas 

profesións 

2º Trimestre 

Coñece as celebracións 

e festas tradicionais 

da propia cultura 

e doutras 

O día da paz   Intelixencia interpersoal Sociais 

e cívicas 

2º Trimestre 

CONTORNO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 
MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Realizar series lóxicas Serie lóxica 

  

  

Recoñece o patrón dunha 

serie lóxica e complétaa 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 

  

  

       2º Trimestre 



Usa cuantificadores máis 

que / menos que en 

situacións de vida cotiá 

Máis que / menos que Usa correctamente os 

cuantificadores máis que e 

menos que 

Intelixencia lóxico-

matemática 

  

Matemática 

  

2º Trimestre 

Iniciarse na 

descomposición 

de cantidades 

Descomposición da 

cantidade 

Descompón cantidades 

de ata seis elementos 

Intelixencia lóxico-

matemática 

  

Matemática 2º Trimestre 

Iniciarse na realización de 

sumas sinxelas 

Operacións: sumas Resolve sumas simples con 

apoio gráfico 

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 2º Trimestre 

   

Aplicar os ordinais do 1. o 

ao 6.o en situacións da 

vida cotiá 

Os  ordinais do 1.o ao 6.o Utiliza correctamente os 

ordinais do 1.o ao 6.o  

Intelixencia lóxico-

matemática 

  

Matemática 2º Trimestre 

Usa os números do 

0 ao 7 en actividades e 

situacións da vida cotiá 

Os números do 0 ao 7 Asocia os números do 

0 a 7 coa súa cantidade e 

grafía 

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 

2º Trimestre 

Escribe os números do 

0 ao 7 

Discriminar e debuxar 

as formas xeométricas do 

triángulo, o rectángulo e 

o óvalo 

Formas xeométricas: 

triángulo, rectángulo 

e óvalo 

Discrimina e debuxa 

as formas xeométricas 

do triángulo, o rectángulo 

e o óvalo 

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 2º Trimestre 



Identificar o número 

anterior e posterior a 

outro dado 

Números anterior 

e posterior 

Escribe o número anterior 

e posterior a un dado 

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 2º Trimestre 

Ordenar os números 

correctamente  de forma 

ascendente 

Ordenación de números Ordena  números  de 

forma ascendente 

Intelixencia lóxico-

matemática 

 

Matemática 2º Trimestre 

Aplicar o razoamento 

lóxico na resolución 

de actividades 

Razoamento lóxico Aplica o razoamento lóxico 

para recoñecer 

as formas que compoñen 

unha figura 

Intelixencia visual 

e espacial 

  

Matemática 2º Trimestre 

  Resolve un labirinto   2º Trimestre 

Identificar as cores rosa e 

gris en elementos do 

medio 

As cores rosa e gris Diferencia as cores rosa e 

gris en elementos do 

medio 

Intelixencia visual 

e espacial 

 

Aprender 

a aprender 

2º Trimestre 

 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar os personaxes 
dun conto 

Os personaxes dun conto Identifica os personaxes 
principais dun conto 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 

  

2º Trimestre 



Identificar palabras 

da mesma familia 

Familia de palabras Identifica palabras da 

mesma familia 

  

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 

  

2º Trimestre 

Recoñecer palabras 
derivadas 

Palabras derivadas Recoñece palabras 
derivadas doutras  

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 

  

2º Trimestre 

Resolver sopas de letras Vocabulario: sopa de 
letras 

Resolve unha sopa de 
letras 

Intelixencia lingüística Lingüística 2º Trimestre 

Adquirir habilidade para 

realizar os trazos 

propostos 

Grafomotricidade Realiza correctamente 

os trazos propostos 

  

Intelixencia lingüística 

  

Aprender 

a aprender 

  

2º Trimestre 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender e cantar cancións 

  

Canción: ¡La clase es un 

restaurante! 

  Intelixencia musical 

  

Conciencia 

e expresión 

cultural 

2º Trimestre 

Desenvolver a creatividade 

utilizando recursos 

plásticos 

Técnicas plásticas   Intelixencia visual 

e espacial 

 

Conciencia 

e expresión 

cultural 

2º Trimestre 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 



Exercitar as posibilidades 

expresivas e motoras do 

corpo 

Posibilidades expresivas 

e motrices do corpo 

  Intelixencia corporal Conciencia 

e expresión 

cultural 

2º Trimestre 

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar e valorar a 

tecnoloxía como fonte de 

información 

Dispositivos dixitais e 

contidos audiovisuais 

  

  Intelixencia visual 

e espacial 

  

Dixital 2º Trimestre 

Unidade 4: A RÚA 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Desenvolver a atención 

visual para resolver 

actividades 

Atención visual Utiliza a atención visual 

para resolver unha 

actividade 

Intelixencia visual e espacial  

 

Aprender  

a aprender 

2º Trimestre 

Interiorizar normas 

básicas de seguridade 

viaria 

Seguridade viaria Recoñece e interpreta 

sinais de tráfico e zonas 

habilitadas para os peóns 

e os vehículos 

Intelixencia visual e espacial 

 

Sociais  

e cívicas 

2º Trimestre 

Identificar a rúa onde un 

vive 

O propio enderezo Coñece o nome da rúa 

onde vive 

Intelixencia intrapersoal 

 

Sentido  

de iniciativa  

e espírito 

emprendedor 

2º Trimestre 



Recoñecer e expresar as 

preferencias persoais 

Preferencias persoais 

 

Escolle, entre distintas 

rúas, as que máis le 

gustan Intelixencia intrapersoal 

 

Sentido  

de iniciativa  

e espírito 

emprendedor 

2º Trimestre 

Expresa as súas 

preferencias sobre o lugar 

onde lle gustaría vivir 

2º Trimestre 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

AMBIENTE SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Diferenciar unha vila 

dunha cidade e 

recoñecer onde vive 

A vila  e a cidade Diferencia entre vila 

e cidade 

  

Intelixencia visual e 

espacial 

Aprender  

a aprender  

2º Trimestre 

Identificar algúns 

servizos dunha vila 

e dunha cidade 

Servizos dunha vila 

e dunha cidade 

Identifica os servizos 

significativos dunha vila 

e dunha cidade 

  

Intelixencia visual e 

espacial 

Aprender  

a aprender  

2º Trimestre 

Identificar elementos 

propios da rúa 

A rúa Identifica e nomea 

elementos da rúa 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 

  

2º Trimestre 



Recoñecer os tipos de 

tendas e os produtos 

vendidos nelas 

As tendas Recoñece diversos 

establecementos e os 

produtos e servizos que 

ofrecen 

  

Intelixencia visual e 

espacial 

Aprender  

a aprender  

2º Trimestre 

Identificar por onde se 

desprazan algúns 

medios de transporte 

habituais 

Os medios de 

transporte 

Sabe por onde se 

desprazan os medios 

De transporte máis 

habituais 

Intelixencia lóxico-

matemática 

  

Aprender  

a aprender  

2º Trimestre 

Recoñecer algunhas 

características do 

contorno próximo 

O contorno próximo Recoñece tendas e 

servizos no seu contorno 

  

Intelixencia intrapersoal 

  

Aprender  

a aprender  

2º Trimestre 

Coñecer festas e 

celebracións tradicionais 

da propia cultura e 

doutras 

O día do teatro   Intelixencia interpersoal 

  

Conciencia 

e expresión 

cultural 

2º Trimestre 

CONTORNO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Identificar a cor violeta 

nos elementos 

do contorno 

A cor violeta Diferencia a cor violeta 

en elementos 

do contorno 

Intelixencia visual e 

espacial 

  

Aprender  

a aprender 

2º Trimestre 

Discriminar e debuxar 

a forma xeométrica 

do rombo 

O rombo Identifica a forma 

xeométrica do rombo e 

debúxao correctamente 

Intelixencia lóxico-

matemática 

  

Matemática 2º Trimestre 



Usar os números ata o 8 

en actividades e 

situacións da vida cotiá 

Os números ata o 8 Asocia os números 

ata o 8  

  
Intelixencia lóxico-

matemática 

  

  

Matemática 

  

  

2º Trimestre 

Escribe os números 

ata o 8 

Escribe a serie numérica 

ata o 7, en orde 

ascendente e 

descendente 

2º Trimestre 

Utilizar o razoamento 

lóxico para resolver 

actividades 

Razoamento lóxico Asocia os símbolos 

correctamente co seu 

significado 

Intelixencia lóxico-

matemática 

  

Matemática 2º Trimestre 

Compón unha escena 

do conto 

Intelixencia visual e 

espacial 

  

2º Trimestre 

Realizar distribucións de 

diferentes cantidades 

Distribucións  Realiza distribucións de 

ata sete elementos 

Intelixencia lóxico-

matemática 

  

Matemática 

  

2º Trimestre 

Interpretar consignas de 

dirección para 

orientarse e trazar 

camiños sobre un plano 

Orientación espacial Traza un percorrido 

seguindo as instrucións 

indicadas 

Intelixencia visual e 

espacial 

  

Matemática 2º Trimestre 

Recoñecer patróns Series lóxicas Recoñece o patrón 

dunha serie lóxica 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemática 2º Trimestre 



en series lóxicas Inventa unha serie de 

elementos dados 

  

Realizar sumas Sumas Resolve as sumas e 

representa o seu 

resultado 

Intelixencia lóxico-

matemática 

  

Matemática 2º Trimestre 

 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Iniciarse na escrita 

de palabras 

Escritura de palabras Escribe palabras 

correctamente 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 2º Trimestre 

Adquirir habilidade para 

realizar os trazos 

propostos 

Grafomotricidade Realiza correctamente 

os trazos propostos 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 2º Trimestre 

Comprender a mensaxe 

que transmiten contos, 

poemas e cancións 

O argumento dun conto Comprende o argumento 

do conto 

Intelixencia lingüística Lingüística 2º Trimestre 

Descompor palabras 

en sílabas 

Palabras e sílabas Divide palabras coñecidas 

en sílabas 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 2º Trimestre 



Resolver encrucillados Vocabulario: encrucillado Resolve un encrucillado 

  

  

  

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 

  

2º Trimestre 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender e cantar cancións 

  

Canción: A tapar la calle 

  

  Intelixencia musical 

  

Conciencia 

e expresión 

cultural 

  

2º Trimestre 

Exercitar a creatividade 

utilizando recursos 

plásticos 

  

  

Técnicas plásticas Deseña o lugar onde lle 

gustaría vivir 

  

Intelixencia visual 

e espacial 

Sociais 

e cívicas 

  

2º Trimestre 

2º Trimestre 

  

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar as posibilidades 

expresivas e motoras 

do corpo 

  

Posibilidades expresivas 

e motrices do corpo 

  Intelixencia corporal Conciencia 

e expresión 

cultural 

2º Trimestre 

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 



OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 
MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar e valorar a 

tecnoloxía como fonte de 

información 

  

Dispositivos dixitais e 

contidos audiovisuais 

  

  Intelixencia visual 

e espacial  

Dixital 2º Trimestre 

Unidade 5: AS PLANTAS 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Desenvolver a 

atención visual para 

resolver actividades 

Atención visual Utiliza a atención visual para 

recoñecer elementos iguais 

Intelixencia visual e espacial Aprender 

a aprender 

3º Trimestre 

Manifestar unha 

actitude de respecto 

e coidado cara ás 

plantas, valorando a 

súa utilidade para as 

persoas 

O coidado 

das plantas 

  

  

Recoñece a importancia 

de coidar as plantas 

Intelixencia naturalista Sociais e cívicas 3º Trimestre 

Recoñecer e expresar 

as preferencias 

persoais 

Preferencias persoais Expresa os seus gustos e 

preferencias sobre as flores 

Intelixencia intrapersoal 

  

Sentido 

da iniciativa 

e espírito 

emprendedor 

      3º Trimestre 

 



 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO Intelixencias múltiples Competencias TEMPORALIZACIÓN 

Diferenciar as partes 

das plantas 

As partes das plantas 

  

Identifica as partes das 

plantas , indicando aquelas que 

son comúns entre dous tipos 

Intelixencia naturalista Matemáticas 3º Trimestre 

Coñecer as 

necesidades e 

coidados que 

necesitan as plantas 

As necesidades e 

coidados básicos 

das plantas 

Recoñece as necesidades e os 

coidados básicos das plantas 

Intelixencia naturalista Aprender 

a aprender 

3º Trimestre 

Recoñecer alimentos 

de orixe vexetal 

Alimentos de orixe 

vexetal 

Asocia alimentos procesados 

coa súa orixe vexetal 

Intelixencia naturalista Aprender 

a aprender 

3º Trimestre 

Observar algúns 

fenómenos 

relacionados coas 

plantas, establecer 

hipóteses sobre eles 

e comprobalos 

Experimentación Propón unha hipótese 

e compróbaa 

Intelixencia naturalista Aprender 

a aprender 

3º Trimestre 

Coñecer algunhas 

características 

básicas das plantas 

Características 

das plantas 

Responde ás preguntas sobre 

as características das plantas 

correctamente 

  

Intelixencia naturalista Aprender 

a aprender 

       3º Trimestre 

Identificar plantas 

do contorno próximo 

Plantas do contorno Identifica as plantas da súa 

localidade 

Intelixencia naturalista Aprender 

a aprender 

3º Trimestre 



Coñecer celebracións 

e festas tradicionais 

da propia cultura 

e doutras 

  

O día do libro   Intelixencia interpersoal Conciencia e 

expresión 

cultural 

3º Trimestre 

CONTORNO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar os números 

ata o 9 en actividades 

e situacións da vida 

cotiá 

Os números ata o 8 

  

  

  

  

  

  

  

Asocia a grafía dos números 

ata o 8 coa cantidade 

correspondente 

Intelixencia lóxico-

matemática 
Matemáticas 

3º Trimestre 

Escribe correctamente os 

números do 1 ao 8 

O número 9 Asocia a grafía do número 

9 coa cantidade 

correspondente 

3º Trimestre 

Escribe o número 9 

correctamente 

Utilizar os conceptos 

aberto / pechado 

correctamente 

Aberto / pechado Discrimina as flores abertas 

das pechadas 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 



Aplicar o razoamento 

lóxico na resolución 

de actividades 

Razoamento lóxico Utiliza o razoamento lóxico 

para resolver unha actividade 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Distinguir os 

conceptos de 

esquerda / dereita 

e usalos en 

actividades e 

situacións de 

vida cotiá 

Esquerda / dereita Pinta as luvas segundo sexan 

da man dereita ou da 

esquerda 

Intelixencia visual 

e espacial 

Matemáticas 3º Trimestre 

    

Identificar corpos 

xeométricos e 

recoñecelos en 

elementos do medio 

Corpos xeométricos Discrimina os elementos 

segundo o corpo xeométrico 

correspondente 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Realizar a serie 

numérica ata o 9 

correctamente 

A serie numérica ata 

o 9 

Escribe a serie de números do 

0 a 9 de forma ordenada 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Ordenar secuencias 

temporais 

Secuencia temporal Ordena as escenas do conto 

correctamente 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Realizar distribucións Distribucións Realiza distribucións 

descompoñendo cantidades 

noutras máis pequenas e na 

mesma proporción 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Resolver problemas 

sinxelos 

Problemas: sumas Resolve problemas de suma 

correctamente 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 



Iniciarse na 

resolución de restas 

con apoio gráfico 

Iniciación á resta Resolve restas correctamente Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

 

ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Adquirir habilidade 

de realizar os trazos 

propostos 

Grafomotricidade Realiza correctamente os 

trazos propostos 

  

Intelixencia lingüística 

  

Aprender 

a aprender  

3º Trimestre 

Iniciarse na escrita de 

palabras 

Escritura de palabras Copia correctamente 

palabras a partir dun 

modelo 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 3º Trimestre 

Resolver sopas de letras Vocabulario: sopa 

de letras 

Resolve unha sopa 

de letras 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 3º Trimestre 

Discriminar o número 

de sílabas que teñen 

as palabras 

Discriminación silábica Discrimina as palabras 

monosílabas, bisílabas 

e trisílabas 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 3º Trimestre 

Comprender a mensaxe 

que transmiten contos, 

poemas e cancións 

O conto Comprende o argumento 

do conto 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 3º Trimestre 



Utilizar diferentes 

xéneros textuais 

Xéneros textuais: ficha 

  

  

  

Completa unha ficha sobre 

as plantas da súa 

localidade 

Intelixencia lingüística 

  

Aprender 

a aprender 

3º Trimestre 

Xéneros textuais: 

rexistros de observación 

Completa un rexistro sobre 

as plantas 

3º Trimestre 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender e cantar 

cancións 

  

Canción Cuida las 

plantas 

  Intelixencia musical 

  

Conciencia 

e expresión 

cultural 

3º Trimestre 

Desenvolver 

creatividade utilizando 

recursos plásticos 

Técnicas plásticas Deseña flores combinando 

técnicas plásticas 

Intelixencia visual 

e espacial 

Conciencia 

e expresión 

cultural 

3º Trimestre 

  

  

3º Trimestre 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Exercitar as 

posibilidades expresivas 

e motoras do corpo 

Posibilidades expresivas 

e motrices do corpo 

  Intelixencia corporal Aprender 

a aprender 

3º Trimestre 

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 



Utilizar e valorra a 

tecnoloxía como fonte 

de información 

Dispositivos dixitais e 

contidos audiovisuais 

  

  Intelixencia visual 

e espacial  

Dixital 3º Trimestre 

Unidade 6: OS ANIMAIS 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INTELIXENCIAS MÚLTIPLES COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Recoñecer e expresar 

preferencias persoais 

Preferencias persoais Expresa os seus gustos e 

preferencias 

Intelixencia intrapersoal Sentido de 

iniciativa e 

espírito 

emprendedor 

3º Trimestre 

Expresar unha actitude 

de atención cara ao 

medio 

O coidado do medio Recoñece se un 

desperdicio contamina o 

aire, a terra ou a auga 

Intelixencia naturalista Sociais e cívicas 3º Trimestre 

Identifica que accións 

prexudican o medio 

Manifestar unha 

actitude de respecto e 

coidado cara aos 

animais 

O coidado dos animais Recoñece especies en 

perigo de extinción e 

mostra interese pola súa 

conservación 

Intelixencia naturalista Sociais e cívicas 3º Trimestre 

Adquirir as habilidades 

necesarias para traballar 

en equipo 

Traballo en equipo Mostra habilidades de 

traballo en equipo 

Intelixencia interpersoal Aprender a 

aprender 

3º Trimestre 



Adquirir estratexias para 

regular a propia 

aprendizaxe 

Regulación da súa 

propia aprendizaxe 

Completa o seu 

pasaporte para rexistrar 

as súas aprendizaxes 

Intelixencia intrapersoal Aprender a 

aprender 

3º Trimestre 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

CONTORNO SOCIAL E NATURAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Recoñecer distintos tipos 

de hábitats 

Hábitats dos animais Relaciona cada animal co 

seu hábitat 

Intelixencia naturalista Matemáticas 3º Trimestre 

Identificar diferentes 

formas de 

desprazamento dos 

animais 

O desprazamento dos 

animais 

Identifica correctamente 

os animais que se 

desprazan 

do mesmo xeito 

Intelixencia naturalista Matemáticas 3º Trimestre 

Recoñecer alimentos de 

orixe animal 

e a súa procedencia 

Alimentos de orixe 

animal 

Recoñece alimentos 

de orixe animal 

Intelixencia naturalista Aprender a 

aprender 

3º Trimestre 

Recoñecer as vacacións 

como tempo 

de descanso e de lecer 

As vacacións Recoñece lugares 

de vacacións 

Intelixencia naturalista Sociais e cívicas 3º Trimestre 

Identificar animais do 

contorno próximo 

Animais do contorno 

próximo 

Identifica animais da súa 

localidade 

Intelixencia naturalista Aprender a 

aprender 

3º Trimestre 



Identificar algúns animais 

salvaxes 

Animais salvaxes Identifica algúns animais 

salvaxes 

Intelixencia naturalista Aprender a 

aprender 

3º Trimestre 

Coñecer celebracións e 

festas 

tradicionais da propia 

cultura e doutras 

O día do medio   Intelixencia naturalista Conciencia e 

expresión 

cultural 

3º Trimestre 

CONTORNO FÍSICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES DE LOGRO INTELIXENCIAS 
MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aplicar o razoamento 

lóxico para resolver 

actividades 

Razoamento lóxico Aplica o razoamento lóxico 

para resolver unha 

actividade 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Interpreta  códigos de 

número-forma-tamaño-cor 

para resolver unha 

actividade 

3º Trimestre 

Interpreta símbolos para 

discriminar, de acordo 

coas súas 

características, animais 

diferentes 

3º Trimestre 

Recoñece partes dun todo 

Usar os números ata o 10 

en 

situacións da 

Os números ata o 9 Escribe a serie numérica 

ata o 9 en orde ascendente 

e descendente 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Ordena os números 



vida cotiá de menor a maior 

O número 10 Asocia a grafía do número 

10 coa cantidade 

correspondente 

3º Trimestre 

Escribe o número 10 

correctamente 

Utilizar  os números 

ordinais ata 

o 9.o en situacións 

da vida cotiá 

Os números ordinais ata 

o 9.o 

Utiliza correctamente os 

números ordinais ata o 9. o 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Recoñecer patróns 

en series lóxicas 

Series lóxicas Indica correctamente 

o patrón que segue 

unha serie 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Resolver problemas 

de sumas graficamente 

Problemas: sumas Resolve problemas 

de suma correctamente 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Clasificar elementos de 

acordo cun criterio 

determinado 

Clasificación de 

elementos 

Clasifica os alimentos de 

acordo co animal do que 

veñen 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Realizar recontos de ata 

10 elementos 

Recontos Fai recontos de ata dez 

elementos 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Utilizar gráficos para 

rexistrar datos 

Gráficos Representa cantidades 

diferentes nun gráfico 

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 

Resolver restas sinxelas Restas Resolve restas 

correctamente 

              

Intelixencia lóxico-

matemática 

Matemáticas 3º Trimestre 



ÁREA: LINGUAXES 

VERBAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES 

DE LOGRO 

INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Adquirir habilidade 

para facer os trazos 

propostos 

Grafomotricidade Realizar correctamente 

os trazos propostos 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 

  

3º Trimestre 

Iniciarse na escritura  

de palabras 

  

Escritura de palabras Copia os nomes de 
diferentes animais 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 

  

       3º Trimestre 

Identificar palabras que 
riman entre si 

Rimas Recoñece palabras que 
riman entre si 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 

  

      3º Trimestre 

Comprender historias 

e discriminar o seu final 

O desenlace dun 
conto 

Debuxa o final do conto Intelixencia lingüística Lingüística        3º Trimestre 

Utilizar diferentes 

xéneros textuais 

Xéneros textuais: ficha Completa fichas de 

animais 

Intelixencia lingüística 

  

Lingüística 3º Trimestre 

ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES 

DE LOGRO 

INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender e cantar 

cancións 

  

Canción : El elefante   Intelixencia musical 

  

Conciencia 

e expresión cultural 

3º Trimestre 

Desenvolver a 

creatividade utilizando 

recursos plásticos 

Combinación de 

técnicas plásticas 

  Intelixencia visual 

e espacial 

Conciencia 

e expresión cultural 

3º Trimestre 

CORPORAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES 

DE LOGRO 

INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 



Exercitar as posibilidades 

expresivas e motoras 

do corpo 

Posibilidades 

expresivas e motrices 

do corpo 

  Intelixencia corporal Aprender a aprender 3º Trimestre  

AUDIOVISUAL E TECNOLÓXICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS INDICADORES 

DE LOGRO 

INTELIXENCIAS 

MÚLTIPLES 

COMPETENCIAS TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar e valorar a 

tecnoloxía como fonte 

de información 

Dispositivos dixitais e 

contidos audiovisuais 

  

  Intelixencia visual 

e espacial 

  

Dixital 3º Trimestre 

 

5. PAUTAS METODOLÓXICAS 

 

5.1. ORIENTACIÓNS XERAIS 

• Crear un clima relacional e de afectividade positivo. Establecer unha relación de confianza, procurando en todo momento que 

se sintan tranquilos e confiados, que non tenan medo a participar ou a equivocarse e que se encontren a gusto á hora de 

comunicar as súas ideas. Traballar para que acepten as súas propias posibilidades e as súas limitacións. Potenciar, en 

definitiva, a súa autoestima e favorecer a súa integración social. 

• Prever a diversidade do alumnado adaptando a práctica educativa ás características persoais, ás necesidades, aos intereses e 

aos estilos cognitivos dos alumnos. Así mesmo, ter en conta o contexto sociocultural no que viven. 

• Utilizar estratexias comunicativas, vocabulario e terminoloxía adaptados á tipoloxía do alumnado que temos na aula. Intentar 

que nun primeiro momento sexan eles os que busquen solucións para superar as súas dificultades. Potenciar a reflexión co 



obxectivo de que, unha vez resolto o conflito cognitivo, cheguen ás súas propias conclusións en función dos seus 

conecementos e experiencias previos. 

• Facilitar a participación de todos, en función das súas propias posibilidades.  

• Explicarlles aos alumnos os seus acertos e os seus erros, fomentando os primeiros e desdramatizando os últimos.  

• Equilibrar os aspectos de novidade co componente indispensable nestas idades de reiteración e de rutina. 

• Organizar o tempo de realización das actividades tendo en conta o ritmo do grupo-clase; respectar a alternancia de esforzo, 

concentración e movemento; aproveitar os feitos espontáneos que xurdisen ao longo da sesión ou da xornada. 

• Organizar os espazos tendo en conta que favorezan a participación, os desprazamentos, a autonomía e o traballo, tanto 

individual como en grupo. 

• Incorporar e utilizar na aula os materiais que o alumnado poida encontrar na súa vida diaria e que lles proporcione diferentes 

niveis de resolución das actividades de aprendizaxe. 

• Implicar os alumnos, na medida do posible, no funcionamento e na organización da aula. Asignarlles progresivamente 

responsabilidades para que colaboren no mantemento da orde e participen na dinámica establecida conxuntamente.  

• Establecer canles de comunicación e colaboración coas familias. Intentar xerar un clima de confianza mutua.  

5.2. CON RESPECTO ÁS ACTIVIDADES 

• Conecer e valorar os conecementos previos dos alumnos respecto ás aprendizaxes propostas. Iniciar o proceso de 

aprendizaxe partindo do que xa saben. 

• Realizar actividades que posibiliten a observación directa, a manipulación e experimentación co obxecto de aprendizaxe 



• Realizar, en xeral, actividades que: 

- Axuden a provocar conflitos cognitivos nos alumnos. 

- Xeren nos alumnos actitudes receptivas cara ao obxecto de aprendizaxe. 

- Permitan experimentar o aprendido. 

- Faciliten certo grao de autonomía. 

- Faciliten a adquisición de destrezas de aprendizaxe autónoma. 

- Permitan que todos os alumnos do poidan realizalas independentemente da capacidade e dos intereses de cada cal, 

levando a cabo, se é necesario, as adaptacións pertinentes. 

• Utilizar o xogo como recurso motivador e instrumento educativo na práctica diaria: 

Os xogos poden servir como instrumento educativo e de observación das peculiaridades de cada alumno (estilos de 

aprendizaxe, dificultades, actitude …). 

• Á hora de traballar con fichas, planificar as actividades de aprendizaxe tendo en conta tres momentos: 

- Antes de empezar: actividades previas para poner en contacto o alumnado co obxecto de aprendizaxe, motivalo e espertar 

o seu interese, activar os conecementos e experiencias previos e, se é necesario, introducir aquelas aprendizaxes que lles 

permitan poder realizar a actividade. 

- Durante a realización: actividades da ficha para aplicar os conecementos adquiridos, observar as posibles dificultades e 

resolvelas. 



 

- Despois da realización: actividades posteriores para consolidar as aprendizaxes adquiridas, reforzar aquelas nos cales 

tiveron máis dificultades ou ampliar as que xa adquiriron por ter unhas capacidades ou uns conecementos previos que llo 

permiten. 

• Intentar que o alumnado saiba ou sexa consciente do que aprendeu. Procurar que lembren as actividades que realizaron. É 

positivo, en determinados momentos, comparar os seus primeiros traballos cos últimos para que se decaten dos cambios 

experimentados.  

• Traballar os textos tendo en conta os seguintes criterios: 

- Elixilos atendendo tanto á idoneidade do seu contido como ao seu valor gráfico, procurando que sexan un elemento 

motivador e agradable en si mesmo. 

- Converter os libros, revistas e demais soportes escritos nun elemento habitual na aula e permitir que os alumnos os 

manipulen e interpreten libremente. 

- Realizar actividades dirixidas de comprensión lectora, nas que se apliquen procedementos do tipo: activar os 

conecementos previos, formular hipóteses ou predicións sobre o argumento, comprobar as hipóteses previas á lectura, 

extraer as ideas principais do texto lido, etc. 

Todo iso co fin de crear unha actitude receptiva cara á aprendizaxe da lectoescritura como instrumento de comunicación, 

información e gozo. 

 

 



6. TEMPORALIZACIÓN 

 

6.1. Programación mensual  

Temporalizáronse as actividades de ensino-aprendizaxe en unidades didácticas que poderán desenvolverse aproximadamente ao 

longo dun mes.  

Os temas que se tratan nas diferentes unidades son: 

1.- O CORPO 

2.- A CASA 

3.- OS OFICIOS 

4.- A RÚA 

5.- AS PLANTAS 

6.- OS ANIMAIS 

Aínda que a proposta de temporalización das unidades temáticas sexa mensual, pola propia dinámica das aulas de infantil e pola 

participación nas diferentes actividades organizadas pola comunidade educativa (Festa do Outono, Nadal, Entroido, Biblioteca ...) 

ou polo Equipo de Educación Infantil (proxectos), as unidades iranse desenvolvendo ao longo do curso seguindo o ritmo que nos 

marque o contexto concreto de realización. 

 



6.2. Actividades diarias 

Na planificación das actividades realizadas ao longo da xornada procurarase o equilibrio entre a necesidade de respectar os 

ritmos fisiolóxicos individuais dos nenos do grupo (descanso, alimento, actividade…) e a conveniencia de manter rutinas diarias 

que lles poidan servir de marcos de referencia para interiorizar as primeiras secuencias temporais.  

Por outro lado, manter unha rutina de actividades estables, aínda que o suficientemente flexibles para dar cabida ás necesidades 

e intereses individuais, permitiralles aos alumnos ser conscientes do traballo que deben realizar en cada momento sen 

necesidade de alterar demasiado o ritmo da clase explicando as tarefas. 

Para a temporalización das actividades diarias, teranse en conta os seguintes parámetros: 

• Partir do momento evolutivo dos nenos do grupo, axustando as tarefas ás súas posibilidades de atención e traballo. 

• Manter unha secuencia de ritmos e rutinas equilibrada. 

• Cubrir as necesidades e intereses do grupo-clase. 

• Ter en conta os ritmos individuais dos alumnos. 

• Adecuar as tarefas que se van realizar á distribución espacial e aos recursos materiais e persoais con que conta o Centro. 

• Axustar a distribución de actividades aos criterios de organización xeral do Centro. 

En consecuencia, as actividades de ensino-aprendizaxe seguirán unha secuencia de rutinas que axudará os nenos a organizar o 

tempo que están na escola e recóllese, entre outras, a necesidade de reservar tempos específicos para as seguintes actividades: 

• Tempo de asemblea: actividades propias da entrada e do recibimento do grupo; planificación colectiva co adulto do traballo 

que van facer durante a xornada. 



• Tempo de traballo individual: realización das actividades acordadas axudados polo docente. 

• Tempo de recunchos: realización de actividades lúdicas e de pequenas investigacións, de acordo cos intereses individuais 

dos alumnos.  

• Tempo de limpeza: actividades como recoller e ordenar os materiais utilizados, gardar os traballos non acabados, etc. 

• Tempo de traballo en grupo: realización de actividades colectivas atendendo a distintos criterios de agrupamento. 

• Tempo de actividades motrices: propostas relacionadas co desenvolvemento psicomotriz. 

 

7.  MATERIAIS E RECURSOS 

 

 BIBLIOGRÁFICOS: 

EDUCACIÓN INFANTIL: 2º CICLO , 1º CURSO (3 ANOS): 

- PROYECTO QUIERO 3 AÑOS. ED. SANTILLANA. 2018: 

1º TRIMESTRE, ISBN: 978-84-680-4320-3.QUIERO 3-1. 

2º TRIMESTRE, ISBN: 978-84-680-4321-0.QUIERO 3-2. 

3º TRIMESTRE, ISBN: 978-84-680-4323-4.QUIERO 3-3. 

EDUCACIÓN INFANTIL: 2º CICLO,  2º CURSO (4 ANOS): 

- PROYECTO QUIERO 4 AÑOS. ED. SANTILLANA. 2018: 



 1º TRIMESTRE, ISBN: 978-84-141-1354-7.QUIERO 4-1. 

 2º TRIMESTRE, ISBN: 978-84-680-4343-2.QUIERO 4-2. 

 3º TRIMESTRE, ISBN: 978-84-680-4344-9.QUIERO 4-3. 

EDUCACIÓN INFANTIL: 2º CICLO, 3º CURSO (5 ANOS): 

- PROYECTO QUIERO 5 AÑOS. ED. SANTILLANA. 2018: 

• 1º TRIMESTRE, ISBN: 978-84-141-1358-5. QUIERO 5-1. 

• 2º TRIMESTRE, ISBN: 978-84-680-4359-3. QUIERO 5-2. 

• 3º TRIMESTRE, ISBN: 978-84-680-4362-3. QUIERO 5-3. 

 

Outros materiais impresos:  

- LETRILANDIA 1- ED. EDELVIVES. ISBM:  9788426371393 

- LETRILANDIA 2- ED. EDELVIVES. ISBM: 9788426371409 

 

AUDIOVISUAIS: 

 Ordenador e pizarra dixital 

 CD de audio 

 



 

DE ELABORACIÓN PROPIA: 

Fichas e materiais diversos elaborados polo Equipo de Infantil, para levar a cabo proxectos de traballo, reforzar aprendizaxes, 

amplialos,etc. 

 

8.   AVALIACIÓN 

 

A avaliación nesta etapa ha de ser global, continua e formativa. Consistirá en realizar un seguimento ao longo do proceso 

educativo para identificar as aprendizaxes adquiridas e o ritmo e a evolución de cada neno. De entre os procedementos de 

recollida de información, a observación directa e sistemática convértese nun instrumento de primeira orde, que nos permite 

realizar o seguimento ao longo do proceso educativo, valorando e axustando a  intervención educativa en función dos datos 

obtidos. As entrevistas coa familia, a conversa cos alumnos, as situacións de xogo e as producións dos nenos permitirán recoller 

de maneira organizada información individual sobre ese proceso, proporcionando datos globais e pautas de actuación con cada 

alumno. Ao remate de cada trimestre enviaremos un boletín informativo ás familias. 

 

9.  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

A Programación de Aula debe dar unha resposta axeitada ás necesidades educativas de todo o grupo-clase. Con este obxectivo, 

iránse realizando axustes no proceso de aprendizaxe, de modo que cada alumno poida conseguir os obxectivos propostos 

participando da dinámica xeral da aula. 



Agora ben, a atención á diversidade non só vai dirixida a aqueles alumnos que mostran dificultades destacables de aprendizaxe. 

Todos os alumnos presentan diferenzas, xa sexa en estilos de aprendizaxe, en niveis de maduración, etc. 

As medidas adoptadas deben ser unha resposta a todos e cada un dos alumnos e tenen que ser respectuosas coas súas 

características persoais. 

Partindo destas premisas para cumprir coa atención á diversidade levamos a cabo: 

• Propostas de actividades con diversos graos de realización (reforzo e ampliación). 

• Actividades diversas para traballar un mesmo contido.  

• Diferentes tipos de agrupamentos na resolución das actividades: gran grupo, pequeno grupo e individual.  

• Propostas que favorezan a expresión directa, a reflexión, a expresión e a comunicación. 

• Utilización de procedementos e instrumentos de avaliación variados e diversos (cuestionarios, entrevistas, observación 

sistemática, probas obxectivas...). 

 

10.  EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Un dos principios fundamentais da educación é «a transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, 

a responsabilidade cidadá democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza». 

Así pois, no proceso educativo debe estimularse a adquisición dos valores tales como respectar e valorarse a un mesmo e aos 

demais, aceptar as normas, coidar o medio natural e autorregular a conduta no xogo, na convivencia e no traballo..  

O desenvolvemento dos valores canaliza a totalidade da práctica docente a través das actividades e experiencias que realizan os 

nenos/as no seu traballo cotiá na aula. Na transmisión dos valores, a actitude dos docentes na aula é determinante. Por isto, 



prestarase especial atención a ofrecerlles ao alumnado modelos de identificación, de modo que poidan interiorizar facilmente as 

condutas que deberán desenvolver. 

As seguintes orientacións servirán como principios xerais que regulen a práctica docente e permitirán influír na transmisión de 

valores: 

• Valorar por igual todos os logros do alumnado. 

• Evitar as descualificacións xerais cara aos traballos do alumnado. 

• Cando se indiquen fallos ou deficiencias, aportar a continuación suxestións sobre as posibilidades de superación destas. 

• Destacar e premiar as condutas tolerantes e cooperativas. 

• Aproveitar os conflitos que xurdan entre o alumnado para dialogar colectivamente sobre os modos de resolución posibles. 

• Conseguir que os/as nenos/as participen no establecemento das normas de convivencia na aula. Unha vez consensuadas, 

esixir o seu cumprimento. 

• Promover actividades que lle permitan ao neno/a adquirir os hábitos saudables básicos, tanto no ámbito físico coma no 

psíquico e no social: hixiene persoal, actividade e descanso, interacción social, autoestima...  

• Tomar medidas útiles para previr enfermidades e accidentes e insistir no seu cumprimento, de maneira que, pouco a pouco, 

sexan os propios nenos os que suxiran este tipo de actuacións preventivas: abrigarse cando vai frío, protexerse do sol, lavar as 

mans...  

 

 



11. ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

As actividades plantexadas terán como obxectivo estimular a adquisición de valores tales como respectar e valorarse a un 

mesmo e aos demais, aceptar as normas, coidar o medio natural e autorregular a conduta no xogo, na convivencia e no traballo..  

          Neste sentido, nas sesións de atención educativa realizaranse actividades que fomenten un achegamento á Natureza e 

estimularanse os valores a través de diversas actividades como contos, visionado de curtametraxes, etc. 

12.  RELACIÓN COA FAMILIA 

 

Un dos principios xerais da Educación Infantil é o de cooperar estreitamente coas familias desde o Centro mediante diversas vías: 

• Solicitando a súa colaboración no desenvolvemento de propostas concretas. 

• Informando dos contidos básicos que van traballando os alumnos, así como suxerindo orientacións sinxelas para reforzalos.  

• Facéndoos partícipes dos valores e hábitos desenvoltos na aula para traballar de forma coordinada. 

 

13.  CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA EN E.I. 

  

Os obxectivos que persegue o programa de Educación para a Convivencia son os seguintes: 

 



- Facilitar experiencias que lles permitan aos alumnos expresar libremente os seus sentimentos e emocións. 

- Promover o respecto polos sentimentos e polas opinións dos demais. 

- Fomentar actitudes de colaboración para conseguir obxectivos comúns. 

- Proponer diversas formas de organización de grupo que faciliten a adquisición de responsabilidades por parte dos 

alumnos. 

- Concienciar aos alumnos da necesidade de respectar e preservar o medio natural. 

 

 

14.  CONCRECIÓN DO PLAN DAS TIC PARA O CICLO DA E.I. 

 

O obxectivo principal en E.I. sería: 

- Achegarse ao conecemento, emprego e valoración das TIC (ordenadores, pizarra dixital, video, tablets...) como 

ferramentas de busca da información, creación, expresión e comunicación. 

Os nenos de E.I. farán este achegamento as T.I.C. a través dos rincóns de ordenador que hai na clase e na sala de xogos. 

Nestes rincóns e a través de xogos aprenderán a prender e apagar o ordenador, manexar o rato, identificar iconos para acceder a 

programas con progresiva autonomía... 

Os nenos tamén traballan coas tablets nas súas aulas un día a semana. 

 

 



 

15.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Ademais das actividades organizadas polos/as  titores/as no seu grupo, realízanse ao longo do curso moitas actividades 

colectivas dentro do nivel, do ciclo ou participando con todo o centro en aquelas de carácter xeral, podemos citar: 

- Acollida ao novo alumnado. 

- Celebracións populares: Festa do Outono, Nadal, Entroido, Día da Paz, Letras Galegas e Día da Familia. 

- Proxectos de aula ou promovidos pola biblioteca do centro. 

- Participación en campañas para o fomento da lectura. Visita do Moucho Leroucho a Biblioteca do colexio unha vez por 

trimestre. 

 

SAÍDAS EXTRAESCOLARES 

 

5º de EI: 

- Visita ao Aquarium Finisterrae da Coruña,  no 2º trimestre. A visita está prevista para o mércores, 22 de xaneiro. 

- Concerto didáctico “De aquí para alá”, no Palacio da Ópera, previsto para o 2º trimestre, data solicitada venres 7 de 

febreiro (pendente de confirmación). 

- Saída á granxa “O Ventoso” no 3º trimestre. A saída está prevista para o luns, 1 de xuño. 

 

 

 

 



 

 

6º de EI: 

- Concerto didáctico “De aquí para alá”, no Palacio da Ópera, previsto para o 2º trimestre, data solicitada venres 7 de 

febreiro (pendente de confirmación). 

- Visita ao Parque de Bombeiros da Coruña, prevista para o 2º trimestre. Datas solicitadas:   

      . 6º E.I.- A,  12 de marzo (pendente de confirmación). 

      . 6º E.I.- B,  13 de marzo (pendente de confirmación). 

- Saída a Marcelle Natureza no 3º trimestre. A saída está prevista para o luns, 8 de xuño. 

 

Dende o equipo valorarase tamén, a posibilidade de solicitar a asistencia a algunha exposición, obra de teatro ou outras 

opcións ofertadas ao longo do curso, que resulten de interese. 

 

 

 

16.  PERÍODO DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL  

 

16.1. INTRODUCIÓN: 

Durante os primeiros días de asistencia ao Colexio, o nen@ vai sufrir unha serie de cambios. Temos que ter en conta que pasa 

de estar nun medio no que é o principal protagonista a outro no que vai ter que convivir, relacionarse e compartir cos demáis. 

Terá tamén que incorporarse a un novo ambiente onde persoas, espazos, materiais, horarios e rutinas son desconocidos e novos 

para el/ela. Este primeiro contacto, que provoca un certo estado de ansiedade, cómpre que sexa o máis agradable posible e que 

facilite ao máximo a tranquilidade e seguridade desde os primeiros momentos. 



Para que isto suceda é necesaria unha planificación. 

16.2. OBXECTIVOS: 

- Tratar de que as nenas e os nenos asimilen con naturalidade a separación do seu medio familiar, evitando a 

xeración de posibles conflitos. 

- Presentar o colexio como unha continuidade da familia, logrando que o ingreso na escola se produza sen sensación 

de abandono familiar. 

- Favorecer a relación con outros nenos e nenas. 

- Establecer uns criterios e unha e temporalización do período de adaptación.  

- Acadar un coñecemento das circunstancias persoais de cada neno e nena. 

- Establecer unha vía de comunicación e colaboración entre familia e o titor/a. 

16.3. DESENVOLVEMENTO: 

 

DURANTE O MES DE XUÑO: 

            O Centro poñerase en contacto cos pais e nais do alumnado que se escolarice por primeira vez mediante unha carta na 

que se explicarán aspectos a ter en conta de cara aos meses do verán para ir preparando a entrada na escola.  Na mesma carta 

convocarase ás familias a unha reunión que terá lugar nos primeiros días de setembro na que se informará de todo o 

desenvolvemento do período de adaptación. 

DURANTE O MES DE SETEMBRO: 

             O día da reunión coas familias, convocada no mes de xuño, as titoras explicarán polo miúdo a incorporación gradual e os 

aspectos máis importantes da adaptación e do comezo do curso. 

             A incorporación gradual do alumnado seguirá estes criterios: 



- O primeiro día (mércores 11): A primeira metade da clase ven unha hora. Presentación, acompañados dalgún 

familiar. 

- O segundo día (xoves 12): A segunda metade da clase ven unha hora. Presentación, acompañados dalgún familiar. 

- Venres 13: O grupo completo durante unha hora. 

- Do luns 16 ao venres 20: O grupo completo durante tres horas. 

- A partir do luns 23: Xornada completa. 

 

Finalizado o período de adaptación, desenvolverase o horario normal. 

A duración do período de adaptación será a que figure publicada no calendario escolar para cada curso académico. 

 

17.   PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

 

A avaliación da intervención educativa permite constatar que aspectos da mesma  favoreceron a aprendizaxe e en que 

outros, deben introducirse modificacións ou melloras.  

 Dende a acción activa e continua do proceso educativo faise necesaria unha reflexión ou avaliación sobre a programación, 

que permita coñecer o grao de consecución dos obxectivos propostos, o grao de adecuación da metodoloxía, contidos e 

actividades así como dos recursos empregados.  Con este obxectivo, avaliaremos a nosa propia programación tendo en conta 

unha serie de INDICADORES DE LOGRO.  

 

 



 

VALORACIÓN DO DESEÑO DIDÁCTICO E COHESIÓN CO PROCESO DE 

ENSINANZA/APRENDIZAXE 

 

INDICADORES VALORACIÓN (0-4) 

Os obxectivos seleccionados están ben definidos e 

adecúanse  ás características do alumnado. 

 

A selección e secuenciación dos contidos faise cunha 

distribución e progresión axeitada ás características de 

cada grupo de alumnos/as. 

 

Concrétanse os contidos baixo un prisma globalizador.  

O deseño das unidades didácticas contribúe o 

desenvolvemento das competencias básicas. 

 

Os criterios de avaliación  elabóranse  a partir dos 

obxectivos programados 

 

As aprendizaxes plantexadas para acadar unha 

avaliación positiva son congruentes cos obxectivos de 

ciclo.  

 

Tivose en conta a existencia de alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo a hora de 

tomar decisións curriculares.  

 

Planificouse a actividade educativa de forma 

coordinada co resto do profesorado (nivel, ciclo, 

profesorado de apoio,... etc). 

 



As decisións tomadas para a ensinanza e aprendizaxe 

da lectura contribúe o seu desenvolvemento. 

 

Obsérvase coherencia entre a programación e o 

desenvolvemento das clases. 

 

Realizouse un seguimento do progreso do alumando e 

comprobouse o grao en que alcanzan as aprendizaxes 

 

Os resultados obtidos, indican que conseguíronse  os 

obxectivos propostos. 

 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES 

 

INDICADORES VALORACIÓN (0-4) 

A metodoloxía utilizada favorece a aprendizaxe do 

alumnado e responde a criterios pedagóxicos. 

 

Prevíronse actividades,  respetando os distintos ritmos 

de aprendizaxe, con actividades de reforzo e de 

ampliación. 

 

As actividades plantexadas foron variadas e seguen 

unha orde lóxica para lograr unha aprendizaxe 

significativa. 

 

Potenciase a aprendizaxe autónoma e a iniciativa do 

alumnado 

 

Adoptáronse distintos agrupamentos en función da 

tarefa a realizar, dos recursos a utilizar etc. 

 



Utilizáronse as medidas de atención á diversidade 

necesarias 

 

Utilizáronse as TIC no traballo da aula.  

Os recursos materias permitiron un uso colectivo, son 

variados e estimuladores. 

 

 

1. – En desacordo co cumprimento do indicador 

2. - O indicador cúmprese parcialmente. 

3. - O indicador cúmprese suficientemente. 

4. - Estase de acordo co cumprimento do indicador. 

 

Para establecer esta avaliación utilizaremos diversos INSTRUMENTOS DE RECOLLIDA DE DATOS: 

- A observación directa e sistemática, convértese nun instrumento de primeira orde, que nos permite realizar o 

seguimento ao longo do proceso educativo, valorando e axustando a intervención educativa en función dos datos 

obtidos. 

- As Follas de rexistro ou diario de aula. 

- O contraste de experiencias con todo o equipo docente. 

 

 

 



 

 

 


