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1- OBXECTIVOS E COMPETENCIAS BÁSICAS : 
 

OBXECTIVOS 4º  E.I. 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

- Desenvolver a autonomía para a realización de actividades cotiás. 

- Recoñecer e distinguir a súa propia imaxe nunha foto. 

- Identificar a imaxe corporal. 

- Desenvolver a autonomía persoal. 

- Recoñecer hábitos e rutinas que favorecen o coidado da saúde. 

- Identificar os sentimentos de alegría tristeza ou e enfado. 

- Desenvolver a discriminación visual para resolver actividades. 

- Exercitar a percepción visual para localizar elementos iguais. 

- Identificare expresar os  gustos e  as preferencias persoais. 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

- Identificar a cor vermella, azul e amarela en elementos do contorno. 

- Clasificar os elementos segundo sexan grandes ou pequenos. 



 
 
 

- Asociar a grafía do número 1 e 2 á cantidade correspondente. 

- Recoñecer e identificar a figura xeométrica do círculo e do cadrado. 

- Recoñecer os conceptos espaciais dentro e fóra. 

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

- Diferenciar entre moitos e poucos elementos. 

- Realizar seriacións de elementos atendendo a un criterio dado. 

- Aplicar o razoamento lóxico na resolución de actividades. 

 

ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

- Adquirir habilidades para a realización de trazos. 

- Adquirir habilidades cos dedos con fins artísticos. 

- Recoñecer o nome propio e o dos demáis. 

- Interpretar e comprender o argumento dun conto. 

- Identificar o protagonista ou protagonistas dun conto. 

- Interpretar a mesaxe que transmiten as imaxes. 

- Utilizar a cor azul, vermella e amarela en composicións artísticas. 

- Memorizar e reproducir unha canción. 



 
 
 

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

- Executar as posibilidades expresivas e motrices do corpo. 

 

OBXECTIVOS  5º  E. I. 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

- Formar unha correcta imaxe corporal global. 

- Nomear e recoñecer distintas partes do corpo nun mesmo e nos demais. 

- Adquirir hábitos de coidado corporal: alimentación, exercicio, descanso e aseo. 

- Identificar e expresar gustos e sentimentos propios . 

- Recoñecer a igualdade entre todas as persoas para o desenvolvemento dunha mesma tarefa ou oficio. 

- Adquirir hábitos de comportamento e respectar as normas relacionadas co contorno. 

- Desenvolver a atención visual para resolver actividades. 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

- Identificar o lugar onde se vive. 

- Coñecer as principais dependencias dunha casa e os obxectos que podemos atopar nelas. 

- Identificar accións cotiás que se realizan nunha casa. 



 
 
 

- Recoñecer as persoas coas que un vive. 

- Recoñecer a importancia da participación nas tarefas domésticas. 

- Identificar algúns oficios e profesións do contorno e as súas características. 

- Adquirir hábitos de comportamento e respectar as normas relacionadas co contorno. 

- Coñecer o horto e a súa utilidade. 

- Coñecer e diferenciar as partes principais dunha planta. 

- Recoñecer alimentos de orixe vexetal. 

- Coñecer e identificar algúns animais do medio. 

- Coñecer algúns animais marinos do Aquarium Finisterrae. 

- Aplicar o razoamento lóxico na resolución de actividades. 

- Identificar as cores vermella, azul , amarela, verde ,rosa, laranxa en elementos do contorno.  

- Utilizar os números do 1 ao 5 en distintas situación. 

- Realizar recontos de ata cinco elementos. 

- Realizar a serie numérica do 1 ao 5. 

- Iniciarse na composición de cantidades. 

- Recoñecer as posicións: fóra/dentro, diante/detrás e encima/debaixo. 

- Recoñecer e utilizar os conceptos alto/baixo e longo/curto.  



 
 
 

- Identificar o criterio de series lóxicas e continualas.  

- Discriminar formas xeométricas básicas: triángulo, círculo, cadrado, rectángulo. 

- Debuxar a forma xeométrica do triángulo, círculo, rectángulo, cadrado. 

- Ordenar as escenas dun conto. 

ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

- Comprensión de textos. 

- Grafomotricidade: ondas, montaña, espiral. 

- Adquirir habilidade para realizar os trazos  propostos. 

- Comprender a mensaxe que transmiten as imaxes. 

- Discriminar o número de sílabas que ten unha palabra. 

- Diferenciar palabras longas e curtas. 

- Coñecer e interpretar distintas canción. 

- Utilizar recursos plásticos para desenvolver a súa creatividade. 

- Utilizar as cores en composicións artísticas. 

- Exercitar as posibilidades expresivas e motrices do corpo. 

- Iniciarse nas novas tecnoloxías. 



 
 
 

- Utilizar e valorar a tecnoloxía como fonte de información. 

OBXECTIVOS 6º DE E.I. 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOA 

- Identificar situacións relacionadas coa saúde. 

- Recoñecer e distinguir as principais partes do corpo. 

- Desenvolver a atención visual para resolver actividades. 

- Identificar os órganos dos sentidos. 

- Identificar sentimentos e emocións, nun mesmo e nos demais. 

- Recoñecer e expresar as preferencias persoais. 

- Desenvolver hábitos de participación nas tarefas do fogar. 

- Recoñecer a igualdade entre todas as persoas para o desenvolvemento da mesma tarefa ou oficio. 

- Tomar pequenas decisións en función dun criterio. 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

- Recoñecer síntomas dalgunhas enfermidades e as accións para os remitir. 

- Identificar as cores. 

- Aplicar o razoamento lóxico na resolución de actividades. 



 
 
 

- Utilizar os conceptos alto e baixo correctamente. 

- Utilizar táboas de dobre entrada para relacionar distintos aspectos. 

- Coñecer e distinguir as formas xeométricas. 

- Utilizar os números ata o 8. 

- Ordenar a secuencia temporal de tres escenas. 

- Recoñecer os números anterior e posterior. 

- Completar series lóxicas. 

- Realizar sumas sinxelas con apoio gráfico. 

- Asociar as grafías dos números do 1 ao 8 coas cantidades correspondentes. 

- Realizar recontos de cantidades de entre 1 e 8 elementos. 

- Aplicar os ordinais do 1. ° ao 6. ° en solucións da vida cotiá. 

- Iniciarse na composición de cantidades. 

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

- Coñece as celebracións e festas tradicionais da propia cultura e doutras. 

- Usa cuantificadores máis que / menos que en situacións da vida cotiá. 

- Iniciarse na descomposición de cantidades. 

- Discriminar e debuxar as formas xeométricas. 



 
 
 

- Ordenar os números correctamente de forma ascendente. 

- Recoñecer os tipos de tendas e os produtos vendidos nelas. 

- Identificar por onde se desprazan algúns medios de transporte habituais. 

- Recoñecer algunhas características do contorno próximo. 

- Realizar distribucións de diferentes cantidades. 

ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

- Ampliar o vocabulario das temáticas traballadas.. 

- Distinguir entre palabras longas e curtas. 

- Realizar correctamente os trazos propostos. 

- Resolver sopas de letras. 

- Aprender e cantar cancións. 

- Utilizar recursos plásticos para desenvolver a creatividade. 

- Exercitar as posibilidades expresivas e motrices do corpo. 

- Utilizar e valorar a tecnoloxía como fonte de información. 

- Discriminar o número de sílabas que ten unha palabra. 

- Escoitar e comprender a mensaxe que transmiten os contos, poemas e cancións. 



 
 
 

- Resolver encrucillados. 

- Identificar os personaxes dun conto. 

- Identificar palabras da mesma familia. 

- Recoñecer palabras derivadas. 

- Iniciarse na  lectura e na escrita de palabras. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

    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, reconecer 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 propoñan situacións nas cales sexa necesario resolver 

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

- 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 manteña 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 deseñando 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. 

2-  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN: 

   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.  

Seguindo as Instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa  para o desenvolvemento do terceito trimestre, a avaliación  se levará a cabo tendo en conta os resultaldos do 

primeiro e segundo trimestre e as actividades de reforzo e repaso de aprendizaxes realizadas dende a declaración do 

estado de alarma polo Real Decreto 469/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. Para a concreción da avaliación 

teranse en conta  os obxectivos e competencias básicas anteriormente identificadas. 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE: 

  Debido a situación actual, de suspensión das clases de forma presencial,  motivada polo Covid-19  o terceito trimestre 

levarase a cabo a través da Aula Virtual , establecendo  canles de comunicación e colaboración coas familias,  a través de 



 
 
 

correo electrónico, páxina Web do colexio, aplicación Abalar Móbil, Tokapp... tentando implicar a familias e alumnado, na 

medida do posible, guiando, apoiando, suxerindo e animando para que participen no funcionamento da aula virtual.  

       As  propostas de actividades faranse semanais  e serán de reforzo e repaso do primero e segundo trimestre.  

       En xeral,  serán actividades que: 

- Se adecúen  a idade e características do alumnado,  así como á situación  excepcional que están  a vivir. 

- Se adecúen aos contidos, características e necesidades do contexto educativo. 

- Motivadoras, que estimulen a creatividade. 

- Fomenten  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. 

- Utilicen o xogo como recurso motivador e instrumento educativo. 

 

 

MATERIAIS E RECURSOS 

     -    Aula virtual 



 
 
 

    -     Fichas e materiais diversos elaborado  polo Equipo de Infantil, para levar a cabo o repaso e reforzo das aprendizaxes. 

     -    Vídeos educativos , contos pdf. power points, apps educativas, xogos online, enlaces cancións…   

 

4-INFORMACIÓN E PUBLICIDADE: 

   A modificación da programación estará publicada na páxina web do centro e as familias terán coñecemento da súa publicación a 

través do Tokapp e Abalar móbil. 

 

 


