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1 Introdución 

 

 
 
 

1. INTRODUCIÓN. 

 
 
 Hai máis de dous anos que acometemos a tarefa de reformar o proxecto curricular de educación 
infantil para o noso centro.  Durante este tempo, e coa colaboración do departamento de orientación, 
revisamos obxectivos,  contidos, criterios de avaliación, actividades,  lectoescritura…   
 
 No pasado curso escolar, vendo que estaba a saír a orde pola que se regularía a educación infantil en 
Galicia, decidimos esperar e ver as modificacións que esta orde incluiria para aplicalas ao noso proxecto. 
Seguimos traballando en aspectos xerais que non se modificarán sexa cal sexa a orientación que se lle dea á 
nova lexislación. Entre eles: os plans de acollida,  de adaptación, de preparación para a primaria; os  principios 
metodolóxicos xerais, o plan de normalización lingüística; os criterios para a selección de materias, os criterios 
para a utilización de espazos e tempo… , é dicir, en todos aqueles aspectos que a nova lexislación, cando saia, 
non vai a reformar substancialmente, ou, como moito, incluirá cuestións de matiz.  
 
 Todo isto ocupounos o tempo mentres non tiñamos unha lexislación actualizada que, en teoría, estaba 
preparada para ver a luz desde hai moitos meses.   
 

Visto que non é así, que non temos máis referente que os que xa tiñamos, consideramos que debemos 
ter como guía para esta nova formulación do proxecto curricular o R.D. 1630/2006 que regula as ensinanzas 
minimas en educación infantil.  En base a este decreto está formulado o documento que nos serve de guía 
para o nosa práctica docente e que presentamos de seguido.    
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2. CARACTERÍSTICAS DOS NENOS DE 3 A 6 ANOS. 

 
 
 Entre os tres e os seis anos, o neno experimenta unha considerable evolución. Comeza este segundo 
ciclo da Educación Infantil cun precario control do seu propio corpo, unha socialización e unha capacidade de 
comunicación limitadas e un mundo afectivo incipiente. Aos seis anos, o neno ten xa un considerable dominio 
do espazo, un interese por relacionarse cos demais e un universo afectivo máis amplo e rico en experiencias. 
Ao longo deste ciclo empeza a comprender o ambiente inmediato e a manexarse en novas situacións. O xogo, 
a experimentación e a realización de actividades de carácter globalizado parecen un medio eficaz para 
conseguilo. 
 
 As peculiaridades máis relevantes dos alumnos e as alumnas destas idades, que van condicionar de 
forma decisiva a intervención docente na aula, son as seguintes: 
 
 
Nenos e nenas de tres a catro anos 
 

Centran a súa actividade nos xogos motores, cantan, bailan e escoitan música. Son nenos que realizan 
movementos grosos e finos: fan continuos desprazamentos, soben escaleiras, saltan, collen unha pelota 
grande coas dúas mans, camiñan na punta dos pés, fan quebracabezas, constrúen torres de máis de quince 
pezas, xutan o balón, controlan a marcha perfectamente no seu inicio e freada, aínda que non controlan moito 
os xiros. 
 

Interésanse por coñecer o seu propio corpo e o dos demais: observan a súa imaxe no espello e gozan 
disfrazándose e pintándose. Tamén son capaces de descubrir que parte da figura humana está incompleta, 
completala e identificarse como neno ou nena. 
 

Continúan traballando en consolidar logros no ámbito da hixiene e coidado persoal, utilizan os 
cubertos para comer, vístense e íspense con axuda, etc. 
 

Mostran as súas primeiras estratexias de inserción social: gústalles participar en actividades de grupos, 
saúdan persoas que coñecen, prestan atención ás demandas dos adultos, ao inicio da etapa xogan xunto con 
outros nenos e nenas, e pouco a pouco xogan con eles/as e empezan a compartir os xoguetes. Seguen regras 
básicas de utilización de obxectos e espazos imitando o que fan outros. 
 
 
Nenos e nenas de catro a cinco anos 
 

Centran o seu interese na realización de movementos cada vez máis precisos como camiñar sobre 
unha liña en equilibrio, recortar e pegar cousas sinxelas, baixar chanzos con alternancia dos pés, pedalear nun 
triciclo, etc. 
 

Sérvense dos xogos simbólicos como recurso natural de expresión e representación de situacións 
cotiás que viven e os preocupan. Caracterízanse con calquera obxecto cotián para simular accións que viven. 
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Falan en voz alta continuamente para regular as súas accións. Debuxan a figura humana coas súas 
partes básicas (cabeza, tronco e extremidades), debúxanse a si mesmos en situacións habituais (na casa, no 
colexio). 
 

Continúan traballando con crecente autonomía no coidado persoal e hixiene. Van ao baño sós, 
colaboran na limpeza e recollida (da casa e do fogar) tanto cos adultos como cos compañeiros e compañeiras. 
 
  O seu comportamento social é cada vez máis adaptado: piden permiso para usar os xoguetes e 
obxectos de uso colectivo, piden axuda cando teñen dificultades, participan en conversas colectivas, piden por 
favor e dan as grazas. Falan continuamente e buscan a aprobación do adulto intentando agradalo repetindo o 
que el di e facéndolle continuas preguntas. 
 
 
Nenos e nenas de cinco a seis anos 
 

Consolidan os logros que alcanzaron no seu coidado persoal. Séntense cada vez máis seguros nas súas 
habilidades motrices: trepan por escaleiras, arrandéanse, saltan chanzos, saltan á pata coxa, patinan. En 
motricidade fina recortan figuras sen desviarse da silueta, trazan números e letras, etc. 
 

Interésanse polos contos e carteis e o que pon neles, expresan as súas preferencias nos contos. 
Coñecen varias letras e gozan xogando con elas a poñer os seus nomes e cousas do seu interese. 
 

Inventan historias fantásticas e gústalles que llelas conten; gozan falando cos demais contando o que 
fixeron; contan contos e chistes sinxelos; definen palabras e preguntan as que non comprenden; falan de 
cousas non presentes claramente (o que fixeron no colexio, a que xogarán cos curmáns). 
 

No que respecta ao comportamento social, participan en conversas colectivas respectando normas 
básicas e poden verbalizar e explicarlles aos demais as regras do xogo ou como realizar unha actividade; son 
capaces de pertencer a un grupo estable de xogo, colaborar na consecución dun obxectivo común. Escollen os 
seus amigos e amigas cos que cada vez gozan máis compartindo os seus xogos, interesándose por aprender 
distintos xogos sociais e de regras. 
 
 
As etapas evolutivas. 
 
 Convén ter en conta as etapas evolutivas dos nenos nesta idade, o que nos permitirá axeitar as 
programacións de aula e sacarlles o máximo proveito. 
  
 Facendo unha somera análise, podemos destacar as seguintes características: 
  
 a) En canto ó desenvolvemento psicomotor: 
 
 Está en fase de organización do plano motor, e vai pasar da integración sucesiva á integración 
simultánea. A actividade vai caracterizarse por unha mobilidade –perfeccionada espaciotemporalmente- de 
formas que crean ó desfacerse e refacerse. 
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O plano metafórico pasa a unha labilidade funcional que, ó desenvolverse,  pon as súas bases en 
relación co funcionamento plástico das formas anatómicas; en esquema: 
 

 Consolida a formación do esquema corporal ata identificar cada unha das partes segmentarias. 

 Adquire unha maior conciencia e destreza das posibilidades corporais. 

 Matiza as posturas e expresións mímicas. 

 Incrementa a velocidade e forza nas habilidades motoras. 

 Sitúa no propio corpo a dereita e a esquerda.  
 
 b) En canto ó desenvolvemento cognitivo: 
  
 Ten un nivel de epensamento sen reflexión, pero reconstrúe accións pasadas en forma de relato e 
anticipa situacións futuras. 
  
 Comeza a activar a memoria e interiorizar a palabra, que da lugar ó pensamento baseado na imaxe 
dun obxecto ou dunha situación. Non é quen de abstraer. 
  
 Afirma sen demostracións, a nivel intuitivo, e segue apariencias respecto á conservación de volume e 
cantidade. 
  
 Comeza a definir os obxectos pola súa utilidade e ve ás cousas vivas dotadas de intención. 
  
 Alcanza  pensamentos concretos proxectando o futuro e ten plans e obxectivos nas súas actividades. 
 
 c) En canto ó desenvolvemento lingüístico: 
  
 É a etapa dos grandes monólogos. O neno fala só antes de intercambiar ideas. Define obxectos pola 
súa utilidade e constrúe frases dunhas 10 palabras. Cara ó final de etapa empeza a ser quen de intercambiar 
ideas, escoitar relatos e seguir normas sinxelas. 
  
 En resumo: 
 

 Madura e crece cara a unha liguaxe socializada. 

 Emite frases habituais mási complexas. 

 Crece o vocabulario básico ata chegar a 2000, 2500 palabras. 

 Utiliza correctamente pronomes persoais, plurais, tempos verbais en pasado e algunhas 
preposicións.  

 Pode definir, ó final de etapa, algunhas palabras e recoñecer algúns antónimos. 
 
 d) En canto ó desenvolvemento social e persoal: 
  
 Ata os catro anos está nunha etapa presocial; superada a crise da negatividade, busca atraer a quen lle 
rodea e ten simpatías e antipatías localizadas en persoas concretas. 
  
 Xogan xuntos se fan as mesmas cousas, pero aínda non son quen de colaborar. 
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 Fai manifestacións simbólicas, non debuxan obxectos senón a imaxe que teñen deles, polo que a súa 
reproducción gráfica nono corresponde á súa percepción. 
  
 A acción simbólica nos xogos aplícase a tódolos obxectos posibles, e calqueira obxecto pode ser 
utilizado coma símbolo. 
  
 En resumo:  
 

 Vive unha etapa egocéntrica acompañada dunha primeira conciencia da propia mismidade. 

 Desenvolve o recoñecemento da súa individualidade a partir da indetificación cos adultos. 

 Considera as accións coma boas ou malas segundo sexan aceptadas ou rexeitadas polos adultos. 

 Basea a sociabilidade na “axuda unilateral”. 
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3. OBXECTIVOS DE ETAPA, ÁREAS  E CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE CONTIDOS. 

 
 
 A Educación Infantil constitúe unha etapa educativa con identidade propia coa finalidade de contribuír 
ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual dos nenos e nenas desde o nacemento ata os seis 
anos de idade. 
 
 A LOE establece tamén como principio xeral a estreita cooperación entre pais e nais cos centros de 
Educación Infantil, co fin de conseguir a maior cohesión e unidade de criterio na educación dos seus fillos e 
establecer mecanismos para favorecer a participación no seu proceso educativo. 
 
 Os contidos educativos da Educación Infantil organizaranse en áreas correspondentes a ámbitos 
propios da experiencia e do desenvolvemento infantil e abordaranse por medio de actividades globalizadas 
que teñan interese e significado para os nenos. Así mesmo, fomentarase unha primeira aproximación á lectura 
e á escritura, así como experiencias de iniciación temperá en habilidades numéricas básicas, nas tecnoloxías da 
información e a comunicación e na expresión artística, visual e musical. 
 
 Os métodos de traballo basearanse nas experiencias, as actividades e o xogo, e aplicaranse nun 
ambiente de afecto e confianza, para potenciar a súa autoestima e integración social. 
 

OBXECTIVOS DE ETAPA. 

 
 Os obxectivos establecen as capacidades que os nenos e as nenas deben conseguir ao finalizar o 
proceso educativo, referíndose, como mínimo, a cinco grandes tipos de capacidades humanas: cognitivas ou 
intelectuais, psicomotrices, afectivas, de relación interpersoal e de actuación e inserción social. Para a súa 
mellor organización, administración, definición e axuste á realidade educativa, están estruturados en 
diferentes niveis, desde os máis xerais (etapas, ciclos e áreas) aos máis específicos (terminais ou didácticos). 
 
 Os obxectivos de etapa dos que parte este Proxecto Curricular son os que establece a Lei Orgánica de 
Educación, e contribuirán a desenvolver as capacidades que lles permitan: 
 

a)  Coñecer o corpo e o dos outros, as propias posibilidades de acción respectando as diferenzas cos 
seus iguais. 
b)  Observar e investigar o seu contorno familiar, natural e social. 
c)  Alcanzar progresivamente autonomía nas súas actividades da vida cotiá. 
d)  Desenvolver as súas capacidades afectivas. 
e)  Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente normas básicas de convivencia e relación 
social, así como exercitarse na resolución de conflitos dun modo construtivo. 
f)  Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión. 
g)  Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lectoescritura e perfeccionar o movemento, o 
xesto e o ritmo. 
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AS ÁREAS NO SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
 Os contidos educativos da Educación infantil organizaranse nas seguintes áreas: 
 

 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

 Coñecemento do contorno. 

 Linguaxes: comunicación e representación. 
 
 Estas áreas débense entender como ámbitos propios da experiencia e o desenvolvemento infantil e da 
aprendizaxe de actitudes, procedementos e conceptos, que contribuirán ao desenvolvemento infantil e 
propiciarán unha aproximación á interpretación do seu contorno e á atribución de significados participando 
activamente nel.  
 
 Os contidos da Educación Infantil abordaranse por medio de propostas integradas que teñan interese 
e sexan significativas. No segundo ciclo iniciarase a aprendizaxe de lectura e escritura, propiciaranse 
experiencias de iniciación temperá en habilidades comunicativas relacionadas coas rutinas e situacións 
habituais da aula.  
 
 Dáse especial relevancia ás aprendizaxes orientadas á construción dunha imaxe axustada de si mesmo, 
ao coñecemento, valoración e control que nenos e nenas van adquirindo da súa propia persoa e da capacidade 
para utilizar con autonomía os recursos dispoñibles en cada momento, así como ao desenvolvemento da 
comunicación a través das distintas linguaxes, e de forma especial, da linguaxe verbal. 
 
 As distintas linguaxes, a corporal, a artística, a audiovisual e tecnolóxica, e a lóxica matemática, tan 
importantes para o desenvolvemento integral, son básicas para enriquecer as posibilidades de expresión e 
contribúen ao desenvolvemento da competencia comunicativa e á comprensión do seu contorno. 
 
 Nesta etapa, o contorno de nenas e nenos amplíase pasando do medio familiar ao escolar, polo que 
terán experiencias e relacións novas e a oportunidade de interaccionar con elementos ata entón 
descoñecidos. Todo iso permítelles explorar, incrementando as súas posibilidades de aprender e de establecer 
novas relacións sociais e espértalles a conciencia de que existen outras persoas e elementos cara aos que 
convén adoptar actitudes positivas. Todo isto favorece que aprendan a colaborar, a relacionarse cos demais e 
a respectar as normas de convivencia, a vivir xuntos, contribuíndo así ao desenvolvemento da competencia 
social.  
 
 O currículo desta etapa desenvólvese en tres áreas, o que axuda a sistematizar e planificar a actividade 
docente, pero non se debe presentar na aula a realidade de forma parcelada, senón axudar ao neno a 
establecer relacións entre os diversos elementos a ter en consideración. 
 
Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 
 
 Esta área fai referencia á valoración e ao progresivo control que os nenos van adquirindo de si 
mesmos, ao saber regular a dimensión social e persoal como procesos inseparables e complementarios. Os 
contidos desta área adquiren sentido desde a complementariedade co resto das áreas. 
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A construción da identidade persoal é unha das resultantes do conxunto de experiencias que nenos e 
nenas teñen froito das interaccións co seu medio físico, natural e, sobre todo, social. Nesas interaccións deben 
promover unha imaxe axustada dun mesmo. Os sentimentos que se xeran nos nenos e nenas deben contribuír 
a elaborar un concepto persoal axustado que lles permita percibir e actuar conforme ás súas posibilidades e 
limitacións para un desenvolvemento pleno e harmónico. 
 
 O desenvolvemento da afectividade é moi relevante nesta etapa, xa que é a base das aprendizaxes e 
conforma a personalidade infantil. É fundamental potenciar desde o primeiro momento o recoñecemento, a 
expresión e o control progresivo de emocións e sentimentos. 
 
 Para contribuír ao coñecemento de si mesmo e á autonomía persoal o xogo resulta unha actividade 
privilexiada que integra a acción coas emocións e o pensamento e favorece o desenvolvemento afectivo, 
físico, cognitivo e social. 
 
 As experiencias dos nenos e as nenas co contorno deben axudarlles a coñecer global e parcialmente o 
seu corpo, as súas posibilidades perceptivas e de acción, expresión e movemento, e as súas limitacións para 
que poidan identificar as sensacións que experimentan, gozar con elas e servirse das posibilidades expresivas 
do corpo. 
 
 En Educación Infantil ten grande importancia a adquisición de bos hábitos de saúde, hixiene e 
nutrición, xa que o neno pasa de depender totalmente do adulto para a satisfacción das súas necesidades 
básicas, ata realizar de forma progresivamente autónoma as súas actividades. 
 
 A escola é un ámbito adecuado para enriquecer os procesos de construción do coñecemento de si 
mesmo e da autonomía persoal, se ofrece unha intervención educativa motivadora e axustada ás distintas 
necesidades individuais en contextos de benestar, seguridade e afectividade. 
 
Coñecemento do contorno 
 
 Con esta área favorécese no alumnado o descubrimento e representación de diferentes contextos que 
compoñen o contorno infantil, e facilítase progresivamente a súa inserción e participación neles. Os contidos 
desta área adquiren sentido desde a complementariedade co resto de áreas, e terán que interpretarse nas 
propostas didácticas desde a globalidade da acción e das aprendizaxes. 
 
 A incorporación ao centro educativo mediante unha adecuada adaptación favorecerá as interaccións 
que nenos e nenas establecen cos educadores e, posteriormente, con outros compañeiros e adultos, así como 
a progresiva utilización dos espazos e materiais da escola. Concíbese pois o contexto como a realidade na que 
se aprende e sobre a que se aprende. 
 
 O medio natural e os seres que o integran son obxecto preferente da curiosidade e interese infantil. As 
vivencias que teñen en relación cos elementos da natureza e a reflexión guiada sobre elas levaranos, co apoio 
adecuado da escola, á observación dalgúns fenómenos, as súas manifestacións e consecuencias, así como a 
acercarse gradualmente ao coñecemento dos seres vivos, das relacións que se establecen entre eles, as súas 
características e algunhas das súas funcións. 
 



 

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 
Joaquín Planells,  15007     A Coruña     981241022     

Equipo de Educación Infantil                          

 
 

9 Obxectivos xerais de etapa e criterios de organización de contidos. 

 
 

 A apreciación da diversidade e a riqueza do medio natural, o descubrimento de que as persoas 
formamos parte dese medio, a vinculación afectiva con este son a base para fomentar desde a escola actitudes 
habituais de respecto e coidado. 
 
 Ao longo desta etapa, o alumnado vai descubrindo a súa pertenza á familia e á escola, en definitiva, ao 
medio social en que crecen. Isto leva consigo o establecemento de experiencias que os levarán a establecer 
vínculos desenvolvendo actitudes de confianza, empatía e apego, que constitúen a base da socialización. 
Teranse en conta a expresión e a comunicación das propias vivencias e das súas emocións e sentimentos para 
a construción da identidade e para favorecer a convivencia, actuando con confianza e autonomía. 
 
 A diversidade cultural aconsella aproximar os nenos e as nenas aos usos e costumes sociais, así como 
aos espazos culturais do seu contorno, desde unha perspectiva aberta e integradora que lles permita coñecer 
diversos modos e manifestacións culturais presentes na sociedade, e xerar así actitudes de respecto e aprecio 
cara a elas. 
 
 O desenvolvemento das tecnoloxías fai que teñamos que valorar como identifican o papel destas no 
contorno, e nas propias vidas do alumnado, interesándose por eles e iniciándose no uso delas como medio de 
expresión, comunicación e coñecemento. 
 
Linguaxe: comunicación e representación 
 
 Esta área de coñecemento e experiencia pretende tamén mellorar as relacións entre o neno e o 
medio, xa que as distintas formas de comunicación e representación verbal, xestual e plástica musical e 
corporal serven de nexo entre o mundo exterior e interior ao ser instrumentos simbólicos que fan de 
pensamentos, sentimentos, vivencias a regulación da propia conduta e as interaccións cos demais. 
 
 Na etapa de Infantil inícianse, amplíanse e diversifícanse as experiencias e as formas de comunicación 
e representación que nenos e nenas elaboran desde o seu nacemento, pasando dunha primeira forma de 
comunicación xestual e corporal, como resposta ás necesidades básicas, ao desenvolvemento de todos as 
linguaxes, especialmente á linguaxe oral, grazas á interacción cos adultos. 
 
 Traballar educativamente a comunicación implica potenciar as capacidades relacionadas coa recepción 
e interpretación de mensaxes, e as dirixidas a emitilas ou producilas, contribuíndo a mellorar a comprensión 
do mundo e a expresión orixinal, imaxinativa, creativa e funcional. 
 
 As tres áreas deben traballarse de maneira conxunta e integrada. 
 
 As diferentes formas de comunicación e representación que se integran nesta área son: a linguaxe 
verbal, a linguaxe artística, a linguaxe corporal, a linguaxe audiovisual e das tecnoloxías da información e a 
comunicación. 
 
 A adquisición e desenvolvemento da linguaxe oral é especialmente relevante nesta etapa, por ser o 
instrumento por excelencia de aprendizaxe, de regulación da conduta e de manifestación de vivencias, 
sentimentos, ideas, emocións, etc. A verbalización, a explicación en voz alta do que están aprendendo, do que 
pensan e o que senten, é un instrumento para configurar a súa identidade persoal, para aprender a facer e 
para aprender a ser. 
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 Nesta etapa preténdese que progresivamente nenos e nenas descubran e exploren os usos da lectura 
e a escritura, espertando e afianzando o seu interese por eles. A utilización funcional e significativa da lectura 
e a escritura na aula levaraos, no segundo ciclo, a iniciarse no coñecemento dalgunhas propiedades do texto 
escrito. 
 
 Ao longo da etapa é preciso o acercamento á literatura infantil, a partir de textos comprensibles e 
accesibles, para que esta iniciación literaria sexa fonte de gozo, de diversión e de xogo, estimule o desexo de 
ler, á vez que lle permita ao neno integrarse no seu medio cultural e aproximarse a outros contextos 
afastados. É necesario o desenvolvemento de actitudes positivas cara á propia lingua e a dos demais, 
espertando sensibilidade e curiosidade por coñecer outras linguas. Cando se introduza unha lingua 
estranxeira, fomentarase esa curiosidade e o acercamento progresivo aos significados de mensaxes en 
contextos de comunicación coñecidos, fundamentalmente nas rutinas habituais de aula. 
 
 A linguaxe audiovisual e das tecnoloxías da información e a comunicación, presente na vida infantil, 
require un tratamento educativo que inicie a nenos e nenas na comprensión das mensaxes audiovisuais e a 
súa utilización axustada e creativa. 
 
 A linguaxe artística fai referencia tanto á plástica como á musical. A linguaxe plástica inclúe a 
manipulación de materiais, texturas, obxectos e instrumentos e o acercamento ás producións plásticas con 
espontaneidade expresiva, para estimular a adquisición de novas habilidades e destrezas, e espertar a 
sensibilidade estética e a creativa. 
 
 A linguaxe musical posibilita o desenvolvemento de capacidades vinculadas coa percepción, o canto e 
a utilización de obxectos sonoros e instrumentos, o movemento corporal e a creación que xorden da escoita 
atenta. O alumnado comezará a vivir a música a través do ritmo, xogos motores, danzas e cancións para 
favorecer o espertar da sensibilidade estética e a conciencia crítica que se pon en xogo ao compartir cos 
demais as experiencias estéticas. 
 
 

 CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN DE CONTIDOS. 

 
 As decisións sobre secuencia e organización de contidos tomáronse en función dos seguintes criterios: 

 desenvolvemento madurativo que alcanzan os nenos e as nenas na primeira infancia e as súas 
características psicoevolutivas.  

 A lóxica das disciplinas ou ámbitos de experiencia e de coñecemento: Identidade e Autonomía 
Persoal, Medio Físico e Social, e Comunicación e Representación.   

 A concepción de que nenos e as nenas son os protagonistas da úa propia aprendizaxe, que van 
construíndo a partir das súas experiencias e coñecementos previos, e en función das súas 
habilidades e motivacións.   

 Lóxica de continuidade e de progresión no nivel de dificultade.  

 Secuéncianse e organízanse contidos e capacidades, procurando un equilibrio razoable entre 
capacidades motrices, cognitivas, afectivas, de actuación e inserción social e de relación 
interpersoal.  

 Atención á organización de contidos transversais a través dos contos.   

 Organización e secuenciación de contidos desde un enfoque globalizador que lles permita aos 
nenos e ás nenas realizar aprendizaxes significativas. 
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4.  SECUENCIACIÓN DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, ACTIVIDADES E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 
 

IDENTIDADE E AUTONOMÍA PERSONAL. 3 ANOS. 

 
OBXECTIVOS. 
 

 Formar unha imaxe global do propio corpo. 

 Desenvolver a  coordinación dinámica xeral. 

 Explorar as  posibilidades motrices do propio corpo. 

 Mostrar coordinación e control global nos movementos. 

 Aceptar as  normas de comportamento establecidas. 

 Formar unha imaxe positiva de si mesmo. 

 Observar o  propio corpo e identificar as  diferencias sexuais.  

 Desenvolver un bo control do corpo nos desprazamentos.  

 Explorar as  posibilidades e limitacións do propio corpo.  

 Desenvolver o  equilibrio dinámico. 

 Afianzar o  control da postura. 

 Tomar conciencia da propia lateralidade corporal. 

 Imitar movementos e xestos relacionados coa later  

 Desenvolver a  atención visual durante a resolución de actividades. 

 Desenvolver o  sentido do gusto. 

 Percibir un ritmo e adecuar os movementos do corpo a ese ritmo. 

 Afianzar a  imitación de movementos e desprazamentos: camiñar, correr, saltar... 

 Afianzar a  coordinación óculo-manual no picado de punzón e na rachadeña e no engurramento de 
papel. 

 Desenvolver a  confianza nas propias posibilidades motrices. 

 Desenvolver os  sentidos a partir da exploración de flores e plantas. 

 Identificar distintas actividades da vida cotiá: xogo, comida e descanso. 

 Regular o  propio comportamento en actividades da vida cotiá. 

 Mostrar iniciativa e participación nas tarefas diarias. 

 Adquirir costumes de hixiene e orde en relación co benestar persoal. 

 Recoñecer as partes do corpo e os seus nomes. 

 Respectar e aceptar as  normas nos xogos. 

 Utilizar os sentidos para a exploración de xoguetes e obxectos. 

 Amosar iniciativa para participar en actividades colectivas. 

 Afianzar a  precisión na coloración de rexións. 

 Desenvolver o gusto polas actividades colectivas. 

 Participar activamente nas actividades e xogos colectivos. 
 
CONTIDOS. 
 

 Imaxe global do corpo. 

 Movementos de coordinación dinámica xeral.  
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 As distintas actividades da vida cotiá: xogo, comida e descanso. 

 Exploración das posibilidades motrices do corpo.  

 Coordinación e control global nos movementos e desprazamentos.  

 Regulación do propio comportamento en actividades da vida cotiá.  

 Adquisición de costumes de hixiene e orde en relación co benestar persoal (Educación para a saúde, e 
a calidade de vida).  

 Adaptación o contorno escolar.  

 Iniciativa e participación nas tarefas diarias.  

 Aceptación das normas de comportamento establecidas (Educación moral e cívica e Educación para a 
paz).  

 Partes do corpo e os seus nomes.  

 Formación dunha autoimaxe positiva (Educación para a saúde e a calidade de vida).  

 Identificación e observación do propio corpo e do dos demais, percibindo as diferencias sexuais.  

 Control do corpo nos desprazamentos.  

 Coidado e hixiene do corpo  (Educación para a saúde e a calidade de vida).  

 Valoración da hixiene do corpo como necesaria para manter unha boa saúde (Educación para a saúde). 

 Desenvolvemento e afianzamento do esquema corporal.  

 Coordinación dinámica nos desprazamentos por marcha e gateo.  

 Equilibrio e control da postura.  

 Iniciación á relaxación.  

 Aceptación e cumprimiento de normas sinxelas nos xogos.  

 Constancia no traballo.  

 Cooperación e colaboración coa familia nas diferentes actividades cotiás (Educación Moral e Cívica e 
para a Paz).  

 Consolidación do esquema corporal: cabeza, brazos, mans, pernas e pés.  

 Utilización dos sentidos para a exploración de xoguetes e obxectos.  

 Desenvolvemento dunha habilidade motriz: equilibrio dinámico.  

 Afianzamento do control da postura.  

 Respecto pola vez no xogo.  

 Esforzo por superar as  dificultades.  

 Constancia no traballo.  

 Iniciativa para participar nas actividades colectivas.  

 Esquema corporal: brazos, mans, dedos, pernas, pés e cara.  

 Consolidación do esquema corporal.  

 Toma de conciencia da propia lateralidade.  

 Imitación de movementos e xestos relacionados coa lateralidade corporal.  

 Desenvolvemento da precisión na motricidade fina.  

 Precisión na coloración de rexións.  

 Atención visual durante a resolución de actividades.  

 Interese por participar nas actividades colectivas.  

 Valoración da necesidade de abrigarse no inverno para manter a  saúde (Educación para a saúde e a 
calidade de vida).  

 Esquema corporal: mans e cara.  

 Necesidades básicas do corpo: a alimentación.  

 Desenvolvemento do sentido do gusto.  
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 Percepción do ritmo e adecuación dos movementos do corpo a ese ritmo.  

 Recoñecemento dalgúns alimentos: o plátano.  

 Identificación e discriminación de alimentos.  

 Afianzamento dalgúns costumes sobre a alimentación.  

 Clasificación de alimentos segundo sexan comestibles ou bebibles.  

 Manipulación de alimentos para a preparación de receitas.  

 Gusto polas actividades colectivas.  

 Nocións espaciais implicadas no movemento: enriba/debaixo.  

 Observación e atención visual e auditiva.  

 Imitación de movementos e desprazamentos: camiñar, correr, saltar...  

 Coordinación óculo-manual no picado de punzón e na rachadela e no engurramento de papel.  

 Responsabilidade no coidado dos animais (Ed. moral e cívica e para a paz).  

 Confianza nas propias posibilidades motrices.  

 Esquema corporal: as partes da cara e o tórax.  

 Afianzamento do esquema corporal.  

 Estimulación dos sentidos a partir da exploración de flores e plantas.  

 Desenvolvemento do movemento de pinza no engurramento de papel.  

 Precisión na coloración de rexións.  

 Desenvolvemento do xogo colectivo en pequeno grupo.  

 Respecto e aceptación das normas de xogo (Educación Moral e cívica e para a Paz).  

 Participación activa nas actividades colectivas (Educación Moral e cívica e para a Paz).  

 Limpeza e coidado do contorno en relación co benestar persoal (Educación ambiental).  

 Imitación de xestos e movementos.  

 Comprensión e seguimento das normas dos xogos (Educación Moral e cívica e para a Paz).  

 Iniciación ós xogos con auga.  

 A calor e a necesidade de refrescarse (Educación para a saúde e a calidade de vida).  

 Valoración axustada de factores de risco de accidente no contorno (Educación para a saúde e a 
calidade de vida). 

 
 

MEDIO FÍSICO E SOCIAL. 3 ANOS. 

 
OBXECTIVOS. 
 

 Identificar e discriminar membros da escola: o mestre/a e os compañeiros/as. 

 Recoñecer os  recunchos e espacios que configuran a propia aula. 

 Desenvolver o  costume de saudar e despedirse ó entrar ou saír da aula. 

 Identificar as  dependencias máis usuais da escola: comedor, lavabo e patio. 

 Identificar algúns xoguetes e materiais da aula. 

 Valorar axustadamente os factores de risco de accidente na manipulación de obxectos, evitando 
situacións perigosas. 

 Recoñecer algúns obxectos relacionados coa hixiene do corpo para saber usalos correctamente.  

 Coidar o contorno máis próximo e o ambiente. 

 Desenvolver o  valor de compartir os  xoguetes e obxectos persoais cos demais. 

 Identificar as  posibilidades de acción dos xoguetes. 
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 Valorar e coidar os xoguetes propios e alleos (Educación do consumidor). 

 Valorar o  costume de coidar os  xoguetes (Educación do consumidor). 

 Percibir e valorar os  riscos de accidente propios da cociña. 

 Percibir a  secuencia e simultaneidade en actividades cotiás.  

 Amosar interese por participar na vida escolar e por asumir pequenas responsabilidades. 

 Recoñecer a  propia familia e as relacións de parentesco. 

 Recoñecer cál é o propio lugar na familia. 

 Adquirir costumes de relación no grupo familiar. 

 Conservar e participar nas festas tradicionais: Nadal, Entroido, Semana Santa. 

 Aceptar os  demais sen ningún tipo de discriminación por idade, sexo ou raza (Educación Moral e Cívica 
e para  Paz). 

 Respectar as  tradicións propias da localidade. 

 Participar activamente nas festas da propia localidade. 

 Interesarse por coñecer e consumir os  alimentos propios de cada estación do ano. 

 Identificar e discriminar pezas axeitadas para cada estación do ano. 

 Identificar plantas e elementos do contorno natural en cada estación do ano. 

 Valorar e respectar o  oficio de granxeiro. 

 Recoñecemento da paisaxe rural a partir de fotografías e debuxos. 

 Recoñecer obxectos relacionados coa granxa. 

 Recoñecer e identificar algúns animais domésticos. 

 Identificar o ciclo vital dalgúns animais. 

 Valorar e coidar os  animais domésticos. 

 Recoñocer o  crecemento dunha planta. 

 Concienciarse da necesidade de coidar o contorno natural. 

 Identificar e discriminar obxectos relacionados coas plantas: regadeira, mangueira... 
 
CONTIDOS. 
 

 Membros da escola: o mestre/a e os compañeiros/as.  

 A propia aula.  

 Dependencias da escola: comedor, lavabo e patio.  

 Identificación e discriminación do mestre/a e os compañeiros/as.  

 Recoñecemento dos recunchos e espacios que configuran a propia aula.  

 Costumes de saudar e despedirse ó entrar ou saír da aula.  

 Identificación das dependencias máis usuais da escola.  

 Identificación e discriminación de xoguetes e materiais da aula.  

 Aceptación de compañeiros e compañeiras sen ningún tipo de discriminación (Ed. moral e cívica e Ed. 
para a paz e Ed.para a igualdade entre os sexos).  

 Valoración axustada ós factores de risco de accidente na manipulación de obxectos, evitando 
situacións perigosas (Educación para a saúde e a calidade de vida).  

 Obxectos relacionados coa hixiene do corpo.  

 Observación dos cambios atmosféricos que se producen nesta época do ano.  

 Percepción dalgunhas características das árbores e da paisaxe no outono.  

 Valoración dos compañeiros e compañeiras de clase como iguais (Educación para a igualdade entre os 
sexos).  
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 Respecto polas diferencias individuais dos compañeiros/as (Educación moral e cívica e Educación para 
a paz).  

 Coidado e valoración do contorno e dos espacios comúns: a clase, os lavabos... (Educación moral e 
para a paz).  

 Valoración e respecto polo ambiente (Educación ambiental).  

 Interese por coñecer e consumir alimentos propios da estación: o outono (Educación do consumidor).  

 A familia e os seus membros.  

 Formas sociais do tempo: o Nadal.  

 Recoñecemento das relacións de parentesco na propia familia.  

 Conservación e participación nas tradicións de Nadal da propia localidade.  

 Recoñecemento dos obxectos decorativos propios do Nadal.  

 Valoración e coidado dos obxectos decorativos propios do Nadal (Educación do Consumidor).  

 Valoración da familia e da relación establecida nela.  

 Adquisición de costumes de relación (Educación Moral e Cívica e para a Paz).  

 Desenvolvemento de xogos e actividades colectivas.  

 Recoñecemento e identificación de xoguetes.  

 Identificación dalgunhas posibilidades de acción dalgúns xoguetes.  

 Evocación de xoguetes non presentes.  

 Aceptación das persoas sen ningún tipo de discriminación por idade, sexo ou raza (Educación Moral e 
Cívica e para a Paz).  

 Valor de compartir os  xoguetes e obxectos persoais cos demais.  

 Valoración e coidado dos xoguetes (Educación do Consumidor).  

 Festas tradicionais: o Entroido.  

 inverno: características climatolóxicas.  

 Recoñecemento de elementos propios do inverno: o boneco de neve.  

 Identificación e discriminación de pezas axeitadas para combater o  frío.  

 Recoñecemento e discriminación de paisaxes no inverno.  

 Curiosidade por descubrir os  cambios do contorno no inverno.  

 Participación e interese nas festas tradicionais da propia localidade.  

 Dependencias da casa: a cociña.  

 Percepción e valoración dos riscos de accidente propios da cociña (Educación para a saúde e a calidade 
de vida).  

 Recoñecemento dalgunhas tradicións propias de Semana Santa.  

 Identificación e discriminación de utensilios propios da alimentación.  

 Respecto polas tradicións de Semana Santa propias da localidade.  

 Oficios relacionados cos animais: o granxeiro.  

 Os animais domésticos.  

 ciclo vital dalgúns animais.  

 Observación indirecta da paisaxe rural: granxas, prados, cortes...  

 Recoñecemento de obxectos relacionados coa granxa: tractor, espantallo...  

 Recoñecemento e identificación dalgúns animais domésticos.  

 Identificación do ciclo vital dalgúns animais.  

 Identificación de alimentos de orixe animal. 

 Valoración e respecto polo oficio de granxeiro (Ed. moral e cívica e para a paz).  

 Curiosidade e familiarización cos elementos do contorno rural (Ed. ambiental).  
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 Coidado e valoración dos animais domésticos (Ed. ambiental).  

 Elementos do contorno natural: plantas e flores. 

 Primeras vivencias do tempo: o día e a noite.  

 Recoñecemento de accións e características propias do día e da noite.  

 Crecemento dunha planta.  

 Identificación e discriminación de accións axeitadas para o coidado do contorno natural (Educación 
ambiental)  

 Identificación e discriminación de obxectos relacionados coas plantas: regadeira, mangueira...  

 Interese por participar na vida escolar e por asumir pequenas responsabilidades e asumilas.  

 Costumes de coidado cara ós elementos do contorno natural (Educación ambiental).  

 Concienciación da necesidade de coidar o  contorno (Educación ambiental).  

 Primeiras vivencias do tempo: as vacacións.  

 Características da estación: o verán.  

 Recoñecemento dalgunhas características climatolóxicas do verán.  

 Identificación das pezas de roupa propias do verán.  

 Identificación e discriminación de obxectos e elementos propios do verán e as vacacións.  

 Recoñecemento dalgunhas froitas propias do verán: a sandía.  

 Gusto polas actividades ó aire libre.  
 
 

COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN. 3 ANOS. 

 
OBXECTIVOS. 
 

 Comprender e familiarizarse con textos orais: contos, problemas e trabalinguas. 

 Adquirir e utilizar o  vocabulario en relación á escola. 

 Desenvolver o  gusto polas actividades orais colectivas. 

 Afianzar o  costume de escoitar con atención. 

 Desenvolver o  control do corpo : actividade-movemento/ repouso-relaxación. 

 Afianzar a  comunicación de vivencias e sentimentos a través da linguaxe oral. 

 Representar escenas habituais da vida familiar, escenas do contorno social e dos contos. 

 Expresar oralmente as preferencias do xogo. 

 Comprender textos orais actuais e de tradición popular: contos, cancións e adiviñas. 

 Utilizar adecuadamente o vocabulario aprendido en relación ós xoguetes e ós diferentes tipos de 
xogos. 

 Respectar a  vez da palabra. 

 Comprender a s imaxes secuenciadas dun conto. 

 Recoñecer e discriminar algunhas onomatopeas de xoguetes. 

 Comprender e memorizar textos orais. 

 Desenvolver a  memoria auditiva e visual durante a explicación dun conto. 

 Participar en actividades colectivas. 

 Valorar o  corpo como instrumento de expresión de situacións cotiás. 

 Construír frases correctas para describir accións. 

 Participar nas actividades orais colectivas. 

 Amosar gusto e deleite polas actividades de dramatización. 
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 Adquirir e comprender o  vocabulario relacionado co outono, inverno, primavera e verán. 

 Comprender textos orais recitados polo mestre/a. 

 Desenvolver o gusto polas rimas e os pareados. 

 Amostrar iniciativa e interese por participar en situacións de comunicación oral. 

 Desenvolver costumes de atención e escoita. 

 Representar a  secuencia lóxica dun conto oral. 

 Amosar coidado e pulcritude na utilización de pintura para a expresión plástica. 

 Recoñecer materiais útiles para a expresión plástica: pintura de dedos e papel. 

 Utilizar técnicas plásticas: estampación, rachadela e engurramento de papel. 

 Desenvolver o gusto e interese polas produccións plásticas. 

 Utilizar técnicas plásticas como medio de expresión de sentimentos e emocións.   

 Identificar e discriminar cores e formas. 

 Afianzar a  precisión da motricidade fina na rachadela e no engurramento de papel. 

 Identificar e discriminar as  cores vermella, azul, amarela e verde. 

 Utilizar correctamente técnicas plásticas. 

 Valorar e coidar os  materiais útiles para a expresión plástica. 

 Utilizar axeitadamente diversas técnicas plásticas. 

 Valorar e coidar os  materiais útiles para a expresión plástica. 

 Utilizar técnicas plásticas: coloración de rexións, rachadela e engurramento de papel, modelaxe de 
bólas de Utilizar diferentes técnicas plásticas. 

 Identificar e discriminar a  grafía e da cantidade representada polo número 1, 2 ,3.  

 Recoñecer e discriminar formas circulares  

 Distinguir a s nocións de medida grande/pequeno. 

 Realizar series en función dun atributo: a cor. 

 Identificar e discriminar cantidades:  moitos/poucos. 

 Comprender a  orde lóxica dunha serie de dous obxectos. 

 Ordenar unha secuencia de imaxes. 

 Comprender e identificar nocións de medida: longo/curto. 

 Comprender a  orde lóxica dunha seriación. 

 Identificar e discriminar situacións espaciais: dentro / fóra. 

 Percibir a  orde lóxica que segue unha serie e construír unha autonomamente.  

 Identificar e discriminar as  nocións de orientación espacial: enriba/debaixo. 

 Completar unha serie de dous obxectos en función de dous atributos: forma e cor. 

 Ordenar correctamente unha secuencia lóxica. 

 Identificar, discriminar e representar nocións de medida: alto/baixo. 

 Asociar as  grafías dos números 1, 2 e 3 coa cantidade correspondente. 

 Construir  series de dous obxectos en función de dous atributos: tamaño e cor. 

 Consolidar nocións de situación espacial (enriba/debaixo) e nocións de medida: longo/curto e 
grande/pequeno. 

 Identificar e discriminar figuras e formas xeométricas: círculo, cadrado e triángulo.  

 Prestar atención para a resolución correcta de actividades lóxico-matemáticas. 

 Memorizar e interpretar cancións co ritmo e a entoación axeitados.  

 Diferenciar ruído-son / silencio. 

 Interpretar movementos correspondentes a danzas.  

 Interpretar cancións co ritmo e a entoación axeitados. 
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 Desenvolver o  gusto polo canto e a entoación correcta. 

 Interpretar e entoar cancións co ritmo e a entoación axeitados. 

 Identificar e discriminar a  intensidade do son: forte / frouxo. 

 Desenvolver o  gusto polo canto. 

 Desenvolver a  capacidade de producir sons de diferente intensidade. 

 Interpretar cancións co ritmo e a entoación axeitados. 

 Identificar e discriminar a  duración do son: curtos e longos. 

 Interpretar cancións co ritmo e a entoación axeitados. 

 Amosar interese e iniciativa por participar nas actividades musicais colectivas. 

 Identificar e discriminar ruídos longos e curtos do contorno natural. 

 Desenvolver o  gusto pola audición de pezas de música. 

 Tomar conciencia da propia respiración. 

 Desenvolver a  imitación de xestos e movementos en danzas e xogos danzados. 

 Identificar e discriminar calidades do son: a intensidade. 

 Plastilina, pintura, debuxo dirixido e estampación con pintura especial para tea. 

 Desenvolver a  creatividade na expresión corporal. 
 
CONTIDOS. 
 

 Comprensión e familiarización con textos orais: contos, problemas e trabalinguas, poesías e 
panxoliñas.  

 Adquisición e utilización do vocabulario en relación coa escola.  

 Interpretación de cancións co ritmo e a entoación axeitados.  

 Utilización de técnicas plásticas: estampación, rachadela e engurramento de papel, pintura de dedos.  

 Desenvolvemento do control do corpo: actividade-relaxación.  

 Gusto polas actividades orais colectivas.  

 Gusto e interese polas produccións plásticas.  

 Costume de escoitar con atención.  

 corpo como instrumento.  

 Comprensión de contos e textos da lingua oral popular: os refráns.  

 Adquisición de vocabulario relacionado co corpo e co outono.  

 Memorización e interpretación de cancións.  

 Diferenciación entre ruído-son e silencio a partir da audición de sons.  

 Realización de danzas e movementos que implican a expresividade do corpo.  

 Recoñecemento da grafía e da cantidade representada polos números 1, 2 e 3.  

 Identificación e discriminación das cores vermella, amarela, azul e vermello.  

 Recoñecemento do círculo, cadrado e triángulo.  

 Realización de seriacións con dous obxectos.  

 Interese por escoitar a  opinión dos demais (Educación moral e cívica e Educación para a paz).  

 Mantemento do interese e constancia no traballo.  

 Valoración das aprendizaxes realizadas e interese polas novas.  

 Memorización e recitado dunha poesía de Nadal.  

 Expresión oral de vivencias e sentimentos persoais.  

 Interpretación de panxoliñas co ritmo e a entoación axeitados.  

 Identificación e discriminación son/silencio.  
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 Representación de escenas familiares, do contorno social e de contos.  

 Identificación e discriminación de nocións de medida: grande/pequeno.  

 Formación de series con dous obxectos.  

 Cuantificadores: moitos/poucos.  

 Expresión oral de preferencias no xogo.  

 Uso axeitado do vocabulario relacionado con xoguetes e xogos.  

 Identificación e discriminación dalgunhas onomatopeas de xoguetes.  

 Comprensión das imaxes secuenciadas dun conto.  

 Realización de series en función dun atributo: a cor.  

 Valoración e coidado dos materiais útiles para a expresión plástica.  

 Esforzo por superar as  dificultades.  

 Calidades do son: a intensidade.  

 Orientación espacial: dentro/fóra.  

 Utilización do vocabulario relacionado co inverno e coa festa de Entroido.  

 Identificación e discriminación de sons fortes e frouxos.  

 Representación de accións relacionadas co inverno.  

 Percepción da orde lóxica que segue unha serie segundo un atributo.  

 Construcción de series en función dun atributo.  

 Participación nas actividades de expresión oral.  

 Gusto polo canto.  

 Interese polas novas aprendizaxes.  

 corpo como instrumento de expresión de situacións cotiás.  

 Nocións de medida: longo/curto.  

 Desenvolvemento da memoria auditiva e visual durante a explicación dun conto.  

 Adquisición e uso de vocabulario relacionado cos alimentos e coa alimentación.  

 Desenvolvemento da capacidade de producir sons de diferente intensidade.  

 Desenvolvemento da creatividade mediante técnicas plásticas: pintar soprando cunha palla de 
refresco.  

 Calidades do son: a duración.  

 Adquisición e utilización de vocabulario relacionado coa granxa e cos animais.  

 Identificación e discriminación das nocións de orientación espacial: enriba/debaixo.  

 Creatividade na expresión corporal.  

 Interese e iniciativa por participar nas actividades musicais colectivas.  

 Gusto e deleite coas actividades de dramatización.  

 Control do corpo: a respiración.  

 Adquisición e utilización de vocabulario relacionado coa primavera.  

 Imitación de xestos e movementos en danzas e xogos danzados.  

 Identificación e discriminación das figuras xeométricas traballadas.  

 Construcción de series de dous obxectos en función de dous atributos: tamaño e cor.  

 Atención durante as explicacións.  

 Interese en resolver a s actividades propostas correctamente.  

 Adquisición e utilización do vocabulario en relación ó verán e ás vacacións.  

 Construcción de frases correctas para describir accións.  

 Recoñecemento da orde dunha serie e continuación da mesma seguindo o seu criterio.  

 Costumes de atención e escoita.  
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 Gusto por comunicar emocións e desexos co corpo.  

 Satisfacción despois dunha actividade realizada con interese.  

 Atención para a resolución correcta de actividades lóxico-matemáticas.  

 Constancia na resolución de actividades problemáticas propostas.  
 
AVALIACIÓN. 
 

 Avanzar por un camiño marcado con xiz no chan desprazándose de formas diferentes: gateando, 
arrastrándose e camiñando.  

 Debuxar con ceras, e nunha folla en branco, o mestre/a e dicir cómo se chama.  

 Xogar, por grupos de tres, «a pillar» no patio da escola e dicir o  nome do neno/a ó que se pilla.  

 Explicar qué se debe facer ó chegar e saír da aula.  

 Formar unha fila, por grupos, para ir «de paseo» pola escola. Por quendas, facer de «maquinista» e 
indicar ónde están as dependencias usuais da escola.  

 Traerlle un obxecto ou material de aula ó mestre/a, dicir qué é e explicar para qué serve.  

 Cantar cancións co ritmo e a entoación axeitados. Despois, realizar con ceras un debuxo sobre a 
canción, nunha folla en branco. Explicar qué se debuxou.  

 Pegar anacos de papel rachado e engurrado no mandilón que debuxará o mestre/a nunha folla en 
branco.  

 Nomear e tocar as  partes do corpo que nomea o mestre/a.  

 Nomear tres partes do corpo que sexan iguais as dun compañeiro/a do outro sexo e explicar cál é a 
diferencia.  

 Explicar oralmente por qué é necesario lavarse.  

 Dicir tres ocasións en que hai que lavar as  mans.  

 Recoller follas do patio e explicar de ónde caeron.  

 Explicar cáles son os personaxes dun conto explicado polo mestre/a.  

 Escoitar e cantar unha canción aprendida.  

 Camiñar ó ritmo marcado polo mestre/a co pandeiro e agacharse cando quede en silencio.  

 Levantar os  brazos mentras haxa ruído (producido polo mestre/a) e baixalos cando haxa silencio.  

 Sinalar un obxecto de cor vermella.  

 Sinalar un círculo debuxado polo mestre/a entre outras formas.  

 Sinalar o  número 1, debuxado no encerado polo mestre/a, entre outros obxectos.  

 Levarlle un obxecto ó mestre/a e expresar oralmente cántos hai.  

 Dicir en voz alta o nome dos seus pais e dos seus irmáns e irmás.  

 Dicir o  nome dos personaxes que aparezan en contos. 

 Recitar individualmente a poesía de Nadal memorizada.  

 Cantar unha das cancións aprendidas nesta unidade.  

 Camiñar erguido seguindo unha música ou un son.  

 Traerlle ó mestre/a un obxecto vermello e outro azul e dicir de qué cor é.  

 Identificar a  forma circular en elementos do contorno: unha moeda, un lapis e unha goma.  

 Pintar con ceras de cores só os elementos que teñen forma de círculo. Ficha de avaliación 1. 

 Sinalar o  número 1 escrito no encerado e levarlle un obxecto ó mestre/a.  

 Pintar co dedo mollado en pintura os elementos que sexan grandes.  

 Pintar con ceras de cor azul a estrela e con ceras de cor vermello a campá.  

 Camiñar por riba dunha liña marcada no chan con xiz e dicir de qué cor é: vermella ou azul.  
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 Nomear un xoguete e dicir  qué debemos facer para coidalo.  

 Nomear un xoguete que lle guste moito e argumentar por qué.  

 Cantar unha das cancións aprendidas e acompañala con palmas. 

 Pintar con xiz de cor azul a grafía do número 2 que debuxa o mestre/a no encerado, entre outras 
formas irregulares.  

 Traerlle ó mestre/a un xoguete vermello e outro azul e dicir cómo son.  

 Sinalar co dedo un obxecto ou elemento da aula que teña forma cadrada.  

 Coller, dunha bolsa proporcionada polo mestre/a, primeiro moitas bólas de papel engurrado e, 
despois, poucas.  

 Estampar coa man mollada en pintura de cor azul dúas pegadas no cadrado que debuxa o mestre/a 
nun papel de envolver.  

 Nomear unha peza de abrigo e explicar en qué parte do corpo debe colocarse.  

 Observar as  fotografías proporcionadas polo mestre/a (unha de Nadal e outra de Entroido) e dicir cál 
delas corresponde ó Entroido. Explicar qué hai nela.  

 Recitar a  poesía aprendida na unidade.  

 Facer soar un chifre proporcionado polo mestre/a forte ou frouxo, segundo indique o adulto.  

 Entregarlle ó mestre/a dous xoguetes da aula cando este debuxe no encerado a grafía do número 2.  

 Poñer un obxecto dentro ou fóra dunha caixa de cartón segundo sexa a consigna dada polo mestre/a.  

 Camiñar por un espacio amplo seguindo o ritmo que marca co pandeiro o mestre/a.  

 Nomear un alimento e debuxalo con ceras nunha folla en branco.  

 Explicar algún dos comportamentos axeitados en relación á alimentación.  

 Observar os  debuxos ou fotografías que amosa o mestre/a (Nadal e Semana Santa) e sinalar co dedo o 
que corresponde á Semana Santa. Explicar qué hai e qué están facendo.  

 Aplaudir cando o mestre/a faga soar o  pandeiro forte e camiñar cando o faga soar frouxo.  

 Pintar con xices a grafía do número 3 que o mestre/a debuxa no encerado e debuxar tres mazás.  

 Pintar con ceras de cor amarela os elementos do contorno que son de cor amarela.. 

 Estampar co dedo mollado en pintura pegadas dentro do triángulo.  

 Explicar algunha das accións que debemos facer para coidar os  animais que temos na casa ou na aula.  

 Debuxar con ceras, nunha folla en branco, un animal. Dicir cál é e se é de granxa ou non.  

 Explicar, coa axuda das láminas, o conto María no país dos animais.  

 Observar as  fotografías dun galo e un pitiño proporcionadas polo mestre/a e nomear o  que produce 
un son longo.  

 Pegar unha bóla de papel engurrado na grafía do número 3, de entre tódalas debuxadas polo mestre/a  
nunha folla en branco. Despois, debuxar tres nenos/as ó seu lado.  

 Realizar un debuxo libre con ceras de cor verde. Explicar qué se debuxou e de qué cor.  

 Colocar un xoguete da aula enriba ou debaixo da mesa, segundo a orde dada polo mestre/a.  

 Debuxar as  partes da cara que faltan (o nariz e a boca) na silueta que debuxa o mestre/a nunha folla 
en branco. Dicir cáles son e para qué serven.  

 Dicir se é primavera ou inverno e explicar por qué.  

 Explicar qué se debe facer para coidar unha planta.  

 Cantar unha das cancións aprendidas co ritmo e a entoación axeitados.  

 Realizar co dedo mollado en pintura de cor verde, un debuxo libre nunha folla en branco. Explicar qué 
se debuxou e de qué cor.  

 Debuxar con ceras, nunha folla en branco, unha árbore alta e unha árbore baixa.  Sinalar e nomear 
cómo é cada un.  
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 Nomear os  números trazados polo mestre/a nunha folla (1, 2 e 3) e pegar neles tantas bólas de papel 
de seda como indica ese número.  

 Manipular o chifre proporcionado polo mestre/a e reproducir sons curtos ou longos, segundo a orde 
dada.  

 Modelar bólas de papel de seda de cor vermella, azul e amarela. Despois, formar unha figura circular  
coas bólas de cor vermella, un cadrado coas de cor azul e un triángulo coas de cor amarela.  

 Explicar cómo podemos refrescarnos cando temos moita calor.  

 Pintar con ceras duras de cores a imaxe que sexa representativa do verán e explicar por qué.  

 Nomear algúns dos obxectos ou elementos que necesitarías para ir pasar un día á praia. Explicar para 
qué serve cada un deles.  

 Ordenar as  láminas do conto da unidade e explicar qué pasa en cada unha delas.  

 Pintar con ceras da cor que corresponda cada un dos obxectos ou elementos. Despois, dicir qué é e de 
qué cor é. 

 Pegar unha bóla de papel de seda de cor verde nos triángulos grandes e unha bóla de papel de seda de 
cor amarela nos triángulos pequenos. Despois, «ler» a serie que se formou.  

 
LECTOESCRITURA. 3 ANOS. 

 

 A lingua escrita como medio de comunicación.  

 Vocabulario relacionado cos xoguetes.  

 Vocabulario relacionado cos alimentos 

 Vocabulario relacionado con plantas e flores.  

 Concordancia de xénero na expresión oral.  

 Textos orais: a carta.  

 A linguaxe escrita como medio de comunicación.  

 Utilización do vocabulario relacionado co corpo.  

 Identificación da abertura e peche na pronunciación dos fonemas vocálicos.  

 Recoñecemento de que cada obxecto e elemento ten o seu propio nome.  

 Asociación significado-significante.  

 Utilización do verbo para designar accións cotiás.  

 Estructuración dunha oración simple.  

 Coordinación óculo-manual no trazado de liñas entre obstáculos.  

 Comprensión de textos orais tradicionais: as panxoliñas.  

 Coordinación óculo-manual na realización de trazos verticais.  

 Utilización correcta dos nomes dos obxectos.  

 Identificación e asociación das calidades referidas ós xoguetes.  

 Dominio progresivo da utilización dos adxectivos.  

 Iniciación á direccionalidade da lectura e da escritura.  

 Relación entre a linguaxe oral e a escrita.  

 Comprensión de textos.  

 Iniciación á relación entre a linguaxe escrita e a linguaxe plástica.  

 Consolidación do trazo vertical e horizontal, trazo da cruz.  

 Desenvolvemento da creatividade e a imaxinación.  

 Percepción da mensaxe que transmiten as imaxes.  

 Coordinación óculo-manual no trazado de liñas inclinadas.  
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 Comprensión de textos orais: a adiviña.  

 Pronunciación de sons da lingua: vibrantes.  

 Desenvolvemento da mobilidade e axilidade dos órganos que interveñen na fonación.  

 Percepción da diferencia de xénero entre as palabras.  

 Trazado de liñas espirais.  

 Progresión na direccionalidade da lectura e escritura.  

 Imaxinación e expresión oral de situacións relacionando a linguaxe oral coa linguaxe escrita.  

 Discriminación da linguaxe escrita doutros símbolos do contorno.  

 Interese por expresarse correctamente.  

 Deleite e interese por comunicarse.  
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IDENTIDADE E AUTONOMÍA PERSONAL. 4 ANOS. 

 
OBXECTIVOS. 
 

 Manter unha imaxe positiva dun mesmo. 

 Coñecer e concienciarse do propio corpo. 

 Desenvolver a  confianza nas propias posibilidades de acción. 

 Manter o  control do propio corpo nos desprazamentos. 

 Participar activamente en distintos xogos e actividades de grupo. 

 Respectar e cumprir a s normas de xogo presentadas. 

 Amosar atención e interese polo traballo individual. 

 Identificar a  función e utilidade das partes externas do corpo. 

 Recoñecer o  propio corpo e as súas diferentes partes móbiles e inmóbiles. 

 Amosar un comportamento axeitado nas sesións de traballo individual. 

 Mostrar iniciativa na satisfacción de necesidades. 

 Aceptar as  propias características físicas e amosar unha actitude positiva ante as propias posibilidades 
e limitacións. 

 Adquirir progresivamente hábitos de hixiene persoal. 

 Amosar interese por expresar sentimentos e emocións relacionados co Nadal. 

 Percibir o  propio corpo e a propia respiración a través da relaxación. 

 Desenvolver a  coordinación dinámica. 

 Coordinar e controlar as  habilidades manipulativas. 

 Tomar conciencia dalgunhas accións relacionadas coas tarefas domésticas da casa. 

 Participar activamente nas tarefas domésticas . 

 Percibir a  necesidade do coidado das dependencias da casa. 

 Desenvolver o  gusto pola convivencia cos membros da propia familia durante o Nadal. 

 Desenvolver o  equilibrio  e o control postural mediante xogos. 

 Participar activamente en xogos colectivos. 

 Representar escenas da vida cotiá. 

 Valorar o  propio traballo e o dos demais. 

 Concienciarse da necesidade de se protexer do frío para non enfermar 

 Amosar unha actitude de esforzo nas actividades de coordinación motriz. 

 Representar obxectos e animais mediante movementos globais e segmentarios. 

 Gozar da preparación de festas. 

 Desenvolver o  gusto por se disfrazar. 

 Coordinar os  propios intereses cos dos demais. 

 Coñecer e valorar o  gusto como un sentido necesario para recoñecer alimentos. 

 Confiar nas propias capacidades á hora de realizar actividades. 

 Comprender e aceptar os  propios erros e amosar unha actitude de interese por mellorar. 

 Desenvolver e afianzar a  lateralidade. 

 Amosar unha actitude de interese e participar activamente nas actividades psicomotrices. 

 Amosar unha actitude axeitada para realizar a  avaliación das propias capacidades. 

 Confiar nas propias posibilidades de acción en diversas actividades. 

 Desenvolver a  percepción visual. 
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 Coordinar correctamente os movementos en xogos e danzas. 

 Seguir unhas normas básicas de relación e convivencia cos compañeiros/as. (Ed. Moral, cívica e para a 
paz) 

 Recoñecer a s posibilidades expresivas do corpo. 

 Desenvolver a  coordinación e control das habilidades manipulativas de carácter fino. 

 Adquirir gusto polo exercicio físico e o risco controlado. 

 Regular o  propio comportamento en situacións de xogo. 

 Amosar actitude de axuda e colaboración nas tarefas da vida cotiá, coordinando os propios intereses 
cos dos demais. (Ed. moral, cívica e para a paz) 

 Aceptar e cumprir a s normas de comportamento establecidas durante os desprazamentos.( Ed. para a 
saúde) 

 
CONTIDOS. 
 

 Manter unha imaxe positiva dun mesmo.  

 Consciencia do propio corpo.  

 Control do corpo nos desprazamentos.  

 Participación activa en distintos xogos e actividades de grupo.  

 Aceptación das necesidades do corpo e iniciativa por satisfacelas.  

 Confianza nas propias  posibilidades de acción (Educación para a igualdade entre os sexos).  

 Respecto no cumprimento das normas de xogo.  

 Atención e interese polo traballo individual.  

 Coñecemento do propio corpo e as súas diferentes partes.  

 Recoñecemento da propia imaxe.  

 Aceptación das propias características físicas e actitude positiva ante as propias posibilidades e 
limitacións.  

 Adquisición de hábitos de hixiene persoal (Educación para a saúde).  

 Coordinación e control das habilidades manipulativas.  

 Utilización dos recursos expresivos do corpo.  

 Iniciación ás actividades de xogo de tipo colectivo e de aprendizaxe.  

 Dramatización de situacións da vida cotiá.  

 Necesidade de se protexer do frío para evitar enfermidades (Educación para a saúde).  

 Representación de obxectos e animais mediante movementos globais e segmentarios.  

 Esforzo pola coordinación de movementos.  

 Actitude de axuda coordinando os propios intereses cos dos demais (Educación moral e cívicae para a 
paz).  

 sentido do gusto.  

 Necesidades do corpo: a alimentación (Educación para a saúde).  

 As catro comidas ó longo do día.  

 Adquisición progresiva de autoconfianza na realización das actividades diarias.  

 Desenvolvemento e afianzamento da propia lateralidade.  

 Seguimento dunhas normas na alimentación: limpeza, mirar as  datas de caducidade (Educación do 
consumidor). 

 Interese e participación activa nas actividades psicomotrices.  

 Autoavaliación das súas propias capacidades.  
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 Desenvolvemento da percepción visual.  

 Coordinación de movementos nos xogos e danzas.  

 Seguimento das normas elementais de relación e convivencia (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Conciencia das precaucións que se deben de tomar en relación cos animais (Educación para a saúde).  

 Normas elementais de relación e convivencia.  

 Utilización do sentido do olfacto na exploración de plantas e flores.  

 Colaboración cos compañeiros e co mestre/a nas actividades diarias.  

 Realización autónoma dos hábitos elementais de hixiene corporal: limpeza da boca e o nariz 
(Educación para a saúde).  

 Actitude de axuda e valoración cos compañeiros/as.  

 Xogos de auga e actividades propias do verán.  

 Utilización do sentido do gusto na exploración dalgúns alimentos.  

 Coordinación e control das habilidades manipulativas de carácter fino.  

 Gusto polo exercicio físico e o risco controlado (Educación para a saúde).  

 Actitude de axuda e colaboración nas tarefas da vida cotiá, coordinando os propios intereses cos dos 
demais.  

 Aceptación das normas de comportamento establecidas durante os desprazamentos (Educación moral 
e cívica e para a paz). 

 
 

MEDIO FÍSICO E SOCIAL. 4 ANOS. 

 
OBXECTIVOS. 
 

 Participar activamente na vida escolar. 

 Ser capaz de realizar algunhas encargas sinxelas. 

 Valorar e respectar a tódalas persoas por igual. 

 Respectar as  pautas básicas de conducta e convivencia.( Ed. moral, cívica e para a paz) 

 Conservar axeitadamente os materiais e obxectos da aula. 

 Adquirir hábitos adecuados para compartir obxectos de uso colectivo. 

 Aceptar os  compañeiros e compañeiras cos seus defectos e calidades. .( Ed. moral, cívica e para a paz) 

 Percibir e identificar algunhas características propias das estacións do ano. 

 Recoñecer algúns obxectos relacionados co coidado e a hixiene do corpo. (Ed. para a saúde) 

 Mostrar unha actitude positiva e de colaboración nas actividades de grupo. 

 Respectar a  quenda de palabra. 

 Valorar os  oficios relacionados coa saúde: médicos/as e enfermeiros/as. 

 Amosar responsabilidade e coidado na utilización de materiais comúns. 

 Colaborar coa familia nos preparativos do Nadal. 

 Amosar unha actitude de compartir cos que o rodean. 

 Mostrar interese polos costumes e tradicións do Nadal. 

 Identificar as  dependencias propias da casa. 

 Recoñecer algúns obxectos e adornos propios destas festas. 

 Percibir a s características dos obxectos a partir de actividades manipulativas. 

 Amosar interese polo coidado da natureza mediante a valoración das árbores de Nadal.(Ed. ambiental) 

 Regular o  propio comportamento no xogo. 
 



 

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 
Joaquín Planells,  15007     A Coruña     981241022     

Equipo de Educación Infantil                          

 
 

27 Secuenciación de obxectivos, contidos, actividades e criterios de avaliación. 

 
 

 Establecer o  hábito de compartir o  propio cos demais. .( Ed. moral, cívica e para a paz) 

 Recoñecer algunhas pezas de roupa características de cada estación do ano..  

 Percibir a s características dos obxectos a través da observación. 

 Recoñecer diversos obxectos utilizados para dar calor. 

 Coidar e valorar-los obxectos propios e alleos. 

 Participar, axudar e colaborar na preparación e recollida das festas da casa e da escola. 

 Colaborar cos compañeiros e compañeiras en actividades de grupo. 

 Recoñecer e participar en festas tradicionais. 

 Participar activamente en festas tradicionais da localidade.  

 Colaborar no mantemento dos espacios limpos e ordenados. 

 Representar mediante o xesto e o son algúns animais ou fenómenos da natureza. 

 Identificar as  profesións relacionadas cos animais: granxeiro/a e veterinario/a. 

 Valorar como necesarias tódalas profesións. 

 Percibir a  necesidade dalgúns animais para a vida humana e identificar certas contribucións dos 
mesmos. 

 Amosar respecto e coidado polo contorno natural e os animais.(Ed. ambiental) 

 Recoñecer algúns obxectos e oficios vinculados cos animais. 

 Recoñecer e identificar nos animais algunhas características físicas, hábitat e adaptación ó medio. 

 Identificar e discriminar os  animais domésticos dos salvaxes. 

 Identificar as  voces dalgúns animais salvaxes e domésticos. 

 Recoñecer e identificar as  crías dalgúns animais. 

 Utilizar o  olfacto para explorar as  plantas e flores. 

 Percibir a s modificacións e alteracións de obxectos e persoas do seu contorno pola influencia do 
tempo atmosférico. 

 Identificar os  transportes e os servicios relacionados co transporte. 

 Recoñecer algunhas normas elementais de seguridade vial. 

 Recoñecer espacios para o lecer e a cultura, e as posibilidades que ofrecen. 

 Recoñecer algunhas árbores froiteiras. 

 Observar e recoñecer algúns animais mariños. 

 Amosar curiosidade e coidado cara ós animais e as plantas como primeiras actitudes para a 
conservación do medio natural. (Ed. ambiental) 

 
CONTIDOS.  
 

 Participación activa na vida escolar: realización de encargas sinxelas.  

 Valoración e respecto por tódalas persoas (Educación para a igualdade). 

 Respecto polas pautas de conducta e convivencia (Educación moral e cívica e para a paz). Conservación 
dos materiais de clase (Educación do consumidor).  

 Adquisición de hábitos para compartir obxectos de uso colectivo.  

 Aceptación dos compañeiros e compañeiras cos seus defectos e calidades.  

 Percepción dalgunhas características propias da estación: o outono.  

 Recoñecemento dalgúns froitos propios do outono.  

 Recoñecemento de obxectos relacionados co coidado e a hixiene do corpo.  

 Actitude positiva e de colaboración nas actividades de grupo.  

 Respecto da quenda de palabra (Educación moral e cívica e para a paz).  
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 Valoración dos oficios relacionados coa saúde: médicos/as e enfermeiros/as.  

 Responsabilidade e coidado na utilización de materiais comúns.  

 Costumes e tradicións  durante o Nadal.  

 Os obxectos e adornos de Nadal.  

 Colaboración cos membros da propia familia na preparación das festas de Nadal.  

 Identificación das dependencias propias dunha casa.  

 Actitude favorable para compartir a s propias pertenzas con outros membros do grupo (Educación 
moral e cívica e para a paz).  

 Coidado e valoración das árbores de Nadal (Educación ambiental).  

 As estacións: o inverno.  

 Recoñecemento dalgunhas pezas de roupa propias do inverno.  

 Recoñecemento de diferentes obxectos utilizados para dar calor. 

 Observación e identificación de paisaxes de inverno.  

 Recoñecemento dalgunhas características propias do inverno: frío, neve…  

 Curiosidade por descubrir os  cambios no contorno natural durante o inverno (Educación ambiental).  

 Festas tradicionais: o Entroido.  

 Obxectos relacionados co Entroido: disfraces, caretas e maquillaxe.  

 Participación, axuda e colaboración na preparación e recollida das festas da casa e da escola 
(Educación moral e para a paz).  

 Observación, identificación e recoñecemento dos disfraces e do personaxe que representan.  

 Imitación dalgúns animais ou elementos da natureza.  

 Participación activa nas festas tradicionais da localidade (Educación moral e para a paz).  

 Colaboración no mantemento de espacios limpos e ordenados.  

 Valoración da posibilidade de realizar os  seus propios disfraces (Educación do consumidor).  

 Útiles que se empregan nas comidas.  

 Percepción da transformación que sofren algúns alimentos.  

 Recoñecemento e identificación das tradicións propias da Semana Santa.  

 Recoñecemento da profesión de cociñeiro.  

 Identificación dalgúns alimentos habituais.  

 Discriminación dos alimentos segundo se comen ou se beben.  

 Recoñecemento das contribucións dos animais e as plantas á alimentación.  

 As profesións: granxeiro/a e veterinario/a.  

 Valoración de tódalas profesións por igual e sen discriminacións (Educación para a igualdade entre os 
sexos).  

 Percepción da necesidade dos animais para a vida das persoas.  

 Respecto e coidado dos elementos do contorno (Educación ambiental).  

 Respecto polas normas sociais de relación.  

 Obxectos relacionados cos animais e cos oficios vinculados ó mundo animal.  

 Características dos animais: número de patas.  

 Recoñecemento do hábitat dalgúns animais e da súa adaptación ó medio.  

 Discriminación dos animais domésticos dos salvaxes.  

 Identificación das voces dalgúns animais domésticos e salvaxes.  

 Recoñecemento e identificación dalgunhas crías de animais.  

 Respecto e coidado dos animais (Educación ambiental e Educación morale cívica e para a paz).  

 Paisaxe rural e paisaxe urbana.  
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 Partes dunha planta: raíz, talo, follas e flor.  

 Realización responsable de tarefas ou encargas sinxelas.  

 Percepción dos cambios na paisaxe: a primavera.  

 A televisión e a radio como medios de difusión dalgúns acontecementos do contorno.  

 Recoñecemento e valoración dalgúns oficios: o xardineiro/a (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Recoñecemento dalgúns obxectos propios do oficio de xardineiro/a.  

 Identificación de diferentes tipos de flores.  

 Recoñecemento das plantas en diferentes medios: rural e urbano.  

 Percepción da relación entre as plantas e as persoas: a alimentación.  

 Contribución á consecución e o mantemento de ambientes limpos e non contaminados (Educación 
ambiental).  

 Curiosidade ante os obxectos e interese por exploralos.  

 Respecto e valoración do contorno natural (Educación ambiental).  

 Os transportes e os servicios relacionados co transporte.  

 Normas elementais de seguridade vial.  

 Tipos de xoguetes e as súas características físicas.  

 Obxectos relacionados coas actividades propias do verán.  

 As árbores froiteiras.  

 Uso correcto das dependencias da escola: o patio.  

 Percepción das modificacións e alteracións de obxectos e persoas do seu contorno pola influencia do 
tempo atmosférico.  

 Percepción dos cambios do contorno producidos coa chegada da nova estación: o verán.  

 Observación da influencia do tempo atomosférico na paisaxe.  

 Recoñecemento de espacios para o lecer e a cultura, e das posibilidades que ofrecen.  

 Percepción dos cambios da paisaxe pola chegada do verán.  

 Observación e recoñecemento dalgúns animais mariños.  

 Respecto e coidado dos espacios nos que se desenvolve a acción (Educación moral e cívica e para a 
paz, Educación ambiental).  

 Respecto e coidado dos obxectos propios e alleos (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Curiosidade e coidado dos animais e as plantas como primeiras actitudes para a conservación do 
medio natural (Educación ambiental).  

 
 

COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN.  4 ANOS. 

 
OBXECTIVOS. 
 

 Comprender contos actuais. 

 Amplicar e utilizar o  vocabulario específico da unidade. 

 Expresar oralmente os propios sentimentos e necesidades. 

 Amosar interese polas explicacións de contos, experiencias... 

 Diferenciar son / silencio. 

 Interpretar e memorizar cancións co ritmo e a entoación axeitados. 

 Interesarse  e amosar iniciativa nas actividades musicais. 

 Iniciarse no trazado da grafía dos números 1,2,3,4  e 5. 
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 Desenvolver a  coordinación viso-motriz na coloración de figuras. 

 Utilizar técnicas básicas de expresión plástica. 

 Amosar unha actitude positiva ante as actividades plásticas propostas. 

 Identificar e discrimnar as  nocións espaciais: arriba / abaixo. 

 Identificar a  lóxica que rexe unha serie de dous obxectos. 

 Identificar e discriminar o  círculo, triángulo, cadrado e rectángulo. 

 Interpretar secuencias e identificar personaxes dun conto. 

 Recoñecer e discriminar calidades do son: a intensidade. 

 Interpretar as  cancións co ritmo e a entoación adecuados. 

 Amosar interese e gusto por realizar os  movementos que acompañan a canción. 

 Percibir e identificar unha secuencia de accións ordenadas no tempo. 

 Utilizar corectamente algunhas técnicas plásticas: coloración de rexións, uso do punzón e modelado de 
plastilina. 

 Identificar e discriminar a  cor azul, amarela, vermella, laranxa e morada. 

 Recoñecer e discriminar nocións espaciais: un lado/outro lado. 

 Mostrar constancia e interese nas actividades que comportan precisión. 

 Amosar unha actitude positiva ante as novas aprendizaxes. 

 Ampliar e utilizar correctamente o vocabulario referente á casa e ó Nadal. 

 Comprender textos actuais e de tradición popular. 

 Desenvolver a  expresión oral de sentimentos e emocións. 

 Mostrar atención e interese ante as explicacións dos demais. 

 Interpretar panxoliñas co ritmo e a entoación axeitados. 

 Identificar e discriminar a  intensidade do son: forte/piano. 

 Amosar unha actitude de interese e constancia en actividades musicais. 

 Desenvolver a  expresión de sentimentos e emocións mediante a linguaxe xestual. 

 Coñecer e participar nas tradicións durante as festas do Nadal representando diversas situacións. 

 Establecer a  orde temporal de imaxes secuenciadas. 

 Desenvolver a  creatividade mediante a confección e decoración de motivos de Nadal. 

 Recoñecer e discriminar situacións espaciais: diante/detrás. 

 Comprender series que seguen unha orde lóxica. 

 Desenvolver unha actitude de superación ante problemas sinxelos presentados. 

 Valorar as  aprendizaxes realizadas. 

 Adquirir e utilizar vocabulario relacionado co inverno, primavera, verán e outono. 

 Comprender contos actuais contados por un adulto. 

 Tomar a  iniciativa e mostrar interese por participar en actividades de comunicación oral. 

 Percibir calidades do son: a duración. 

 Interpretar cancións co ritmo e a entoación axeitados. 

 Amosar unha actitude activa e participativa nas actividades musicais. 

 Desenvolver o  control postural e o equilibrio en actividades de expresión corporal. 

 Utilizar correctamente distintas técnicas plásticas: modelado con plastilina, pintura con pincel, picada 
con punzón. 

 Mostrar interese e constancia nos traballos plásticos. 

 Recoñecer situacións espaciais: aberto/pechado. 

 Amosar interese polas novas aprendizaxes. 

 Ampliar e utilizar o  vocabulario relacionado co Entroido. 
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 Recoñecer e identificar as  sílabas das palabras e o código gráfico que as representa. 

 Expresar oralmente sentimentos e vivencias sobre o Entroido. 

 Valorar e respectar as  opinións e achegas dos demais. 

 Recoñecer e discriminar calidades do son: a duración. Identificar e discriminar o  código gráfico 
correspondente ós sons longos e curtos. 

 Mostrar satisfacción por participar en actividades musicais. 

 Representar personaxes, animais, obxectos e elementos. 

 Amosar actitude activa en actividades de expresión corporal. 

 Mostrar respecto polas representacións dos demais. 

 Comprender a  orde de accións secuenciadas no tempo. 

 Utilizar correctamente diversas técnicas plásticas: colaxe, recorte con tesoiras, estampación. 

 Gozar coas creacións individuais e colectivas. 

 Identificar as  lonxitudes: longo/curto. 

 Desenvolver a  percepción visual. 

 Inventar series segundo dous atributos: cor e forma. 

 Amosar actitude activa e participativa en actividades experimentais. 

 Percibir a  transformación dalgúns alimentos antes de ser consumidos. 

 Recoñecer algunhas tradicións da Semana Santa. 

 Recoñecer a  profesión de cociñeiro. 

 Amosar interese e participar en festas populares da localidade. 

 Coñecer e utilizar correctamente os útiles das comidas. 

 Identificar algúns alimentos habituais. 

 Discriminar os  alimentos segundo se coman ou se beban.  

 Recoñecer a s contribucións dos animais e as plantas á nosa alimentación. 

 Comprender textos de narracións sinxelas. 

 Recoñecer e utilizar correctamente algunhas palabras do vocabulario relacionado cos alimentos. 

 Identificar e contar correctamente os golpes de voz das palabras dunha, dúas e tres sílabas. 

 Atender e respectar os  comentarios dos compañeiros/as.  

 Amosar interese por expresar preferencias por algúns alimentos. 

 Percibir a  calidade do son: o timbre. 

 Interpretar cancións seguindo o ritmo e a entoación axeitados e utilizar correctamente instrumentos 
sinxelos para acompañalas.  

 Representar situacións relacionadas coa comida: beber, mastigar… 

 Ordenar secuencias temporais relacionadas cos alimentos. 

 Transcribir correctamente os símbolos gráficos das sílabas das palabras.  

 Discriminar os  tamaños: pequeno, mediano e grande. 

 Desenvolver o  pensamento, o razoamento lóxico e a estructuración espacial. 

 Amosar interese e constancia nas actividades matemáticas. 

 Comprender textos orais actuais. 

 Identificar e discriminar os  procesos para obter o  leite e a  la. 

 Identificar os  golpes de voz das palabras e utilizar correctamente o código gráfico que os representa. 

 Interpretar cancións relacionadas cos animais seguindo o ritmo e a entoación axeitados. 

 Iniciarse no recorte con tesoiras. 

 Recoñecer a s etiquetas (ou símbolos) dos atributos traballados: cor, forma, tamaño e as súas 
negacións. 
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 Iniciarse na suma mediante a agrupación de elementos. 

 Identificar e discriminar os  conceptos máis e menos.  

 Desenvolver o  pensamento e o razoamento lóxicos. 

 Completar series de dous elementos segundo tres atributos. 

 Amosar interese e constancia na resolución de problemas. 

 Aumentar o  vocabulario referente ás plantas e flores. 

 Identificar e discriminar as  calidades do son: a altura. 

 Identificar e discriminar algunhas propiedades dos obxectos: igual/diferente. 

 Realizar grupos de obxectos segundo algunhas  características: iguais ou diferentes. 

 Identificar as  propiedades  dos obxectos mediante a súa exploración. 

 Valorar a  importancia dos números para realizar xogos e problemas. 

 Utilizar correctamente frases sinxelas e pronuncialas correctamente. 

 Ordenar correctamente secuencias temporais. 

 Percibir e recoñecer os  golpes de voz en palabras dunha a catro sílabas. 

 Producir algúns sons e ritmos sinxelos. 

 Gozar co canto e as actividades musicais. 

 Descubrir a s posibilidades expresivas do xesto. 

 Amosar interese por se expresar co corpo. 

 Establecer relacións entre os códigos gráficos que indican o número de golpes de voz das palabras e as 
palabras dunha a catro sílabas. 

 
CONTIDOS. 
 

 Nocións espaciais: arriba /abaixo.  

 Comprensión de contos actuais.   

 Ampliación e utilización do vocabulario específico da unidade.  

 Expresión oral dos propios sentimentos e necesidades.  

 Diferenciación entre son / silencio.  

 Interpretación e memorización de cancións.  

 Os números 1,2,3,4 e 5. 

 Coordinación visomotriz na coloración de figuras.  

 Recoñecemento das cores vermella, azul, amarela, laranxa e morado. 

 Figuras xeométricas: o círculo, triángulo, cadrado e rectángulo. 

 Comprensión e utilización do vocabulario sobre o corpo e o outono.  

 Interpretación e retención das secuencias máis importantes dun conto.  

 Intensidade do son: forte/frouxo.  

 Cancións co ritmo e a entoación axeitados.  

 Nocións espaciais: un lado/outro lado.  

 Secuencias de accións ordeadas no tempo, loxicamente, por cor, tamaño e forma. 

 Expresión oral de sentimentos e emocións. P 

 Situacións espaciais: diante/detrás.  

 Vocabulario relacionado co inverno. 

 Comprensión de contos actuais contados por un adulto.  

 Duración do son: diferenciación entre sons curtos e longos.  

 Textos orais actuais: contos, cancións.  
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 Vocabulario relacionado co Entroido.  

 Entoación e memorización de cancións.  

 Imitación de personaxes, animais, obxectos e elementos.  

 Gusto por participar nas actividades musicais.  

 Respecto polas representacións dos compañeiros e compañeiras (Educación moral e para a paz).  

 Narracións sinxelas.  

 Vocabulario relacionado cos alimentos.  

 Instrumentos musicais. 

 Vocabulario dos alimentos.  

 Respecto polas representacións dos demais (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Atención e respecto polas explicacións dos demais (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Textos orais de tradición popular: poesías, refráns e cancións.  

 Vocabulario relacionado coas plantas e as flores.  

 Control do corpo: a respiración.  

 Series numéricas ascendentes e descendentes do 1 ó 5.  

 Recoñecemento das propiedades dos obxectos: igual/diferente.  

 A primavera: expresión oral de experiencias, sentimentos…  

 Posibilidades expresivas do xesto: tristura, ledicia, gusto, desgusto, pranto, enfado…  

 Propiedades dos obxectos: cor, tamaño, forma…  

 Percepción dos golpes de voz en palabras dunha a catro sílabas.  
 
 
AVALIACIÓN. 
 

 Camiñar por riba dunha liña marcada no chan polo mestre/a.  

 Colocar a  man arriba ou abaixo segundo a orde dada polo mestre/a.  

 Explicar algunha característica do protagonista do conto da unidade. 

 Nomear un obxecto que poidamos atopar dentro dunha aula e que non está noutros lugares.  

 Facer sons ou gardar silencio segundo indique o mestre/a.  

 Cantar unha canción que se traballase na clase.  

 Trazar con pintura e pincel a grafía do número 1 nun papel de envolver colocado na parede.  

 Entre varias figuras representadas no encerado, sinalar cál é o círculo.  

 Pintar con xices de cor vermella só os círculos que correspondan da serie de círculos debuxada polo 
mestre/a no encerado para formar a  serie: vermello, branco.  

 Sinalar no propio corpo as partes que nomea o mestre/a: cabeza, ollos, nariz, boca, orellas, man, pé, 
pernas, brazos.. 

 Explicar unha característica propia da estación do outono.  

 Explicar oralmente dúas accións que fai cada mañá ó se erguer e en qué orde as realiza.  

 Producir coas mans un son forte e outro frouxo explicando cómo é cada un deles. 

 Cantar unha canción aprendida co ritmo e a entoación axeitados.  

 Traerlle ó mestre/a un bloque lóxico cadrado e dicir qué forma ten. 

 Traer dous lapis de cor azul ata o encerado e dicir cántos hai.  

 Trazar con xices o número 2 no encerado.  

 Sinalar o  xiz de cor azul entre os doutras cores que amosa o mestre/a.  

 Colocar a un lado do mestre/a, unha folla seca e ó outro lado unha pelota.  
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 Explicar oralmente qué fai na casa para axudar os  seus pais nas tarefas domésticas: poñer a  mesa, 
recoller os  xoguetes...  

 Explicar oralmente qué pasaría se no noso cuarto non ordenasemos nunca nada.  

 Nomear a  dependencia da casa á que pertencen os obxectos que menciona o mestre: a neveira, o 
sofá, a bañeira, a cama...  

 Explicar oralmente e por orde qué accións realizan para se bañar.  

 Situarse diante ou detrás dun compañeiro segundo a consigna dada polo mestre/a, despois expresar 
oralmente a súa situación.  

 Elixir tres cores e trazar e pintar con elas o número tres.  

 Trazar unha liña que una os elementos coas grafías dos números que lles correspondan.  

 Debuxar nunha folla en branco unha árbore de Nadal. Debuxar adornos cadrados azuis e triángulos 
amarelos.  

 Debuxar e pintar con ceras duras un elemento ou obxecto de cor amarela e expresar oralmente de qué 
cor é.  

 Pintar tódolos elementos da lámina de forma que cada elemento sexa da mesma cor que a figura 
xeométrica que lle corresponde. Explicar a  relación establecida.  

 Realizar un triángulo con churros de plastilina. Cada lado dunha cor diferente. O mestre/a preguntará 
cántas cores de plastilina empregaron e cántos lados ten a figura.  

 Representar unha escena de inverno, explicar se vai frío ou non. Logo explicar qué pasaría se fosemos 
pouco abrigados.  

 Escoller a  bóla de plastilina da cor que indica o mestre/a.  

 Camiñar nas puntas dos pés sobre unha liña recta trazada no chan da aula. Utilizar o  espacio da aula 
para realizar estas actividades.  

 Nomear tres pezas de roupa que sexan propias do inverno.  

 Nomear tantos obxectos da aula como indica a grafía que o mestre/a escribe no encerado (1, 2, 3 ou 
4).  

 Continuar unha frase iniciada polo mestre/a: No inverno ó saír á rúa…  

 Emitir os  sons e xestos dun animal. Explicar, despois qué animal era e qué acción se representou.  

 Dicir e palmear dúas palabras que teñan un golpe de voz e dúas máis que teñan dous golpes de voz.  

 Debuxar un amorodo, o mar, un plátano, unha laranxa e unha folla de árbore e pintar con lapis de 
cores cada elmento da súa cor característica.  

 Debuxar nunha folla en branco un coche longo e outro máis curto. Pintalos e describir a  diferencia.  

 Realizar correctamente unha serie de dous atributos: laranxa/verde, triángulo/rectángulo que o 
mestre/a propoña.  

 Dicir cinco obxectos da clase.  

 Nomear en voz alta dous alimentos que se coman.  

 Dicir en voz alta se o almorzo e a cea se fan de día ou de noite.  

 Dicir o  nome de dous rapaces/as da clase que teñan dous ou tres golpes de voz.  

 Debuxar e pintar con ceras un alimento que sexa de cor morada e outro de cor amarela.  

 Debuxar con pinturas o útil necesario para poder beber auga ou zume e explicar por qué.  

 Escribir no encerado os números 1, 3, 5 nomeados polo mestre/a.  

 Sinalar un obxecto da aula que sexa de tamaño grande e outro de tamaño pequeno e explicar cómo é 
cada un deles.  

 Representar a  voz de tres animais e nomear cáles son.  

 Colocar diversos obxectos en dúas bolsas distintas para que haxa máis nunha e menos na outra, e dicir 
en voz alta en cál hai máis e en cál hai menos. 
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 Debuxar e pintar, con ceras duras, nunha folla en branco tres obxectos que teñan, respectivamente, un 
nome cun só golpe de voz, outro con dous e o último con tres golpes de voz.  

 Localizar nos bloques lóxicos un elemento que corresponda a dúas etiquetas mostradas polo mestre/a.  

 Ler en voz alta o inicio dunha serie proposta polo mestre/a de dous elementos segundo tres atributos 
e completala.  

 Repetir, palmeando, un ritmo marcado polo mestre/a cun pandeiro.  

 Agrupar obxectos de xeito que xe forme unha serie numérica ascendente (de 1 a 5).  

 Explicar algúns dos coidados que deben terse cos animais que hai na casa: darlles comida, pasealos…  

 Dicir en voz alta dúas partes dunha flor.  

 Explicar en voz alta e logo representar cómo se debe de realizar a  hixiene da boca.  

 Localizar no propio corpo o nariz e dicir en voz alta para qué serve.  

 Nomear dúas accións que amosen respecto e coidado polo contorno e representalas.  

 Explicar oralmente cál é a diferencia entre dous debuxos case iguais preparados polo mestre/a.  

 Debuxar con lapis tres flores iguais nunha folla en branco. Pintalas con ceras brandas cada unha dunha 
cor diferente.  

 Dicir en voz alta un elemento que normalmente só se atopa no campo e outro que adoita atoparse na 
cidade.  

 Representar mimicamente unha función propia do oficio de xardineiro/a.  

 Escribir no encerado os números do 1 ó 5 e borralos do 5 ó 1 ó mesmo tempo que se nomean.  

 Explicar oralmente algunhas das actividades que poden realizarse nesta época do ano e por qué.  

 Debuxar o xeado que máis lles gusta nunha folla en branco e debuxar ó lado o alimento do cal está 
feito.  

 Explicar qué hai que facer en cada un destes casos: se temos que cruzar a  rúa -> darlle a man a un 
adulto e mirar a un lado e ó outro; se o semáforo está en vermello -> agardar a que se poña verde; se 
imos en coche -> poñer o  cinto de seguridade.  

 Describir algunhas características dos obxectos que levamos á praia para xogar: son de cores, de 
plástico, son pequenos…  

 Debuxar con ceras nunha folla unha paisaxe de verán e explicar a  diferencia entre esta e unha paisaxe 
de inverno.  

 Contar cos dedos das mans de 1 a 5 e de 5 a 1.  

 Pintar con ceras o xeado da ficha seguindo a consigna de pintar da mesma cor os espacios que teñen o 
mesmo número.  

 Representar mimicamente algún medio de transporte para que os demais adiviñen de qué se trata.  

 Trazar con lapis de cores unha liña que una cada medio de transporte co espacio polo que se move. 
Despois, colorealos libremende coidando de encher todo o espacio sen saír da liña. Nomear unha 
palabra que se corresponda co código gráfico debuxado polo mestre/a no encerado (I, II, III, IIII).  

 Resolver un problema sinxelo de adición proposto polo mestre/a: se hai dous patos nun estanque e 
chegan dous máis, ¿cantos hai? 



 

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 
Joaquín Planells,  15007     A Coruña     981241022     

Equipo de Educación Infantil                          

 
 

36 Secuenciación de obxectivos, contidos, actividades e criterios de avaliación. 

 
 

 
LECTOESCRITURA. 4 ANOS. 

 
OBXECTIVOS.  
 

 Descubrir e recoñecer os  sons vocálicos [i], [u], [a], [o],[e]. 

 Identificar auditivamente os sons vocálicos [i], [u], [a], [o],[e]., en palabras. 

 Recoñecer a s grafías “i”, “u”, “a” ,”o”, ”e” entre outros símbolos. 

 Recoñecer e discriminar a  grafía das vocais  minúscula e maiúscula en palabras e textos. 

 Descubrir e identificar as  grafías das vocais como signos gráficos representativos dos seus sons 
propios. 

 Realizar correctamente o trazado das vocais. 

 Recoñecer algúns textos orais: contos, adiviñas. 

 Desenvolver a  coordinación óculo-manual no repaso de trazos e grafías. 

 Adquirir soltura e destreza no manexo do lapis. 

 Adquirir soltura e destreza no trazado das grafías das vocais en  pauta. 

 Ampliar o  vocabulario. 

 Articular e emitir correctamente algúns sons da lingua. 

 Reproducir sons vibrantes, oclusivos e fricativos. 

 Discriminar a  duración das palabras. 

 Analizar a  diferencia significado-significante das palabras a partir da súa duración. 

 Utilizar correctamente as palabras que se refiren a accións. 

 Utilizar progresivamente o tempo verbal adecuado. 

 Expresar correctamente as calidades dunha persoa, dun obxecto e dun animal. 

 Desenvolver a  mobilidade e a axilidade dos órganos que interveñen na fonación. 

 Amosar interese por expresarse correctamente. 

 Valorar a  linguaxe escrita como medio de comunicación. 

 Adquirir e ampliar o  vocabulario. 

 Adquirir soltura e destreza no manexo do lapis e dos útiles de escritura. 

 Concienciarse da necesidade das vocais na linguaxe oral e escrita. 

 Recoñecer palabras dunha, dúas e tres sílabas segundo os golpes de voz. 

 Identificar o  código gráfico correspondente ás palabras dunha, dúas e tres sílabas. 

 Utilizar correctamente o singular e o plural dos substantivos. 

 Mellorar a  expresión oral en canto á concordancia no número. 

 Articular e emitir correctamente os sons da lingua. 

 Percibir e recoñecer algúns sons oclusivos, fricativos ou vibrantes. 

 Identificar e discriminar sons oclusivos e vibrantes. 

 Percibir a  diferencia de xénero das palabras. 

 Expresarse correctamente en canto á concordancia de xénero. 

 Participar activamente nas actividades de linguaxe. 
 
CONTIDOS 
 

 Textos orais: contos, adiviñas, anuncios.  

 Sons vocálicos. 
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 Desenvolvemento da estructuración espacial no trazado de grafías nun espacio limitado.  

 Textos orais.  

 Trazado das grafías vocálicas na pauta.  

 Trazado das grafías en palabras.  

 Necesidade das vocais na linguaxe oral e escrita.  

 Código gráfico correspondente ás palabras dunha, dúas e tres sílabas.  

 número do substantivo: singular e plural.  

 xénero do substantivo: masculino e feminino.  

 Control da respiración na emisión de sons.  

 Sons oclusivos, fricativos e vibrantes.  

 Coordinación óculo-manual no trazado das grafías «o» e «e».  
 
AVALIACIÓN. 
 

 Pensar e nomear unha palabras que conteña o son [i], unha palabra que conteña o son [u], e outra que 
conteña o son [a].  

 Dicir en cál das tres palabras se atopa o son vocálico  [u]: pataca, piña, lupa. Realizar o  mesmo 
exercicio co [i] e o [a]. 

 Nomear tres obxectos da aula.  

 Dicir o  nome correcto de cinco ilustracións que amosa o mestre/a.  

 Clasificar letras e números que o mestre/a proporcionará mesturados.  

 Colocar a  vocal «i», «u», «a» correctamente debaixo das ilustracións de : clip, sal e luz.  

 Observar o  nome escrito no encerado: “iglú” e dicir se a grafía «i» está ó principio, no medio ou no 
final da palabra. Realizar o  mesmo con «u» “pulga” e «a» “casa”.  

 Rodear as  letras «i» de cor vermella, os «u» de cor verde e os «a» de cor amarela nun texto breve 
proporcionado polo mestre/a.  

 Repasar con ceras os trazos que lles proporcionará o mestre/a sen levantar o  lapis desde o principio 
ata o final.  

 Reproducir nunha folla en branco o trazo que o mestre/a debuxou no encerado.  

 Escribir nunha folla en branco as letras «i», «u», «a» dictadas polo mestre/a.  

 Dicir dúas palabras curtas e dúas palabras longas.  

 Nomear un animal pequeno que teña un nome longo.  

 Nomear un animal grande que teña un nome curto.  

 Dar unha ou dúas palmadas segundo os golpes de voz que conteña a palabra emitida polo mestre/a: 
pan, polo, sol,  sal…  

 Dicir o  nome das accións que mimicamente realiza o mestre/a: bailar, cantar, borrar, durmir…  

 Nomear tres accións que executen habitualmente: durmir, comer, debuxar…  

 Nomear tres calidades dun xoguete.  

 Dicir tres palabras que presenten un son parecido ó ruído dun motor de coche ou de moto.  

 Dicir se se oe [o] ou [e[ nas palabras: pé, sol.  

 Dicir unha palabra que conteña o son vocálico [o] e outra que conteña o son vocálico [e].  

 Agrupar as  letras «e» escritas en cartóns, que se atopan mesturadas entre outras grafías.  

 Escribir a  vocal «o» ou «e» debaixo das ilustracións de rede e col, segundo corresponda.  

 Rodear de cor azul as grafías «o», «O» e de cor negra os «e», «E» da frase: Eva ten os ollos verdes.  
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 Repasar as  rectas e as curvas que lles proporcionará o mestre/a, sen levantar o  lapis desde o inicio 
ata o final de cada trazo.  

 Reproducir nunha folla de papel o trazo ondulado que o mestre/a realizou no encerado.  

 Escribir a s grafías «o» e «e» alternativamente na orde na que as dicta o mestre/a.  

 Escribir a s grafías «o» e «e» na pauta e na orde na que as vai dictando o mestre/a.  

 Dar unha, dúas ou tres palmadas segundo os golpes de voz que conteña a palabra que emite o 
mestre/a: foguete, pedra, flan…  

 Emitir unha palabra que empece por un son parecido ó dun petardo que estoupa, e tres que conteñan 
un son parecido ó do motor dunha moto.  

 Realizar unha actividade libre nun dos recunchos de linguaxe (se non se dispón deste lugar, realizala 
nun recuncho de xogo calquera) e explicar por qué se escolleu ese recuncho, e cómo se realizou a 
actividade.  
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IDENTIDADE E AUTONOMÍA PERSOAL. 5 ANOS. 

 
OBXECTIVOS. 
 

 Percibir o  propio corpo globalmente. 

 Valorar as  súas propias capacidades. 

 Coordinar e controlar as  mans e os dedos nas actividades manipulativas. 

 Adquirir confianza e seguridade nos desprazamentos. 

 Desenvolver costumes elementais de organización, constancia, iniciativa e capacidade de esforzo na 
propia actividade. 

 Valorar o  traballo ben feito, recoñecer os  propios erros e aceptar as  correccións. 

 Amosar unha actitude de axuda e colaboración cos compañeiros/as. 

 Responsabilizarse dalgún encargo sinxelo. 

 Colaborar e contribuír ó mantemento da limpeza do contorno. 

 Recoñecer a s diferentes partes do corpo: articulacións. 

 Explorar e identificar as  características e calidades do noso corpo. 

 Recoñecer e diferenciar as  partes do corpo (únicas e dobres). 

 Adquirir unha imaxe positiva dun mesmo. 

 Coordinar e controlar o  propio corpo nas actividades que implican movemento. 

 Amosar interese polo exercicio físico. 

 Respectar os  compañeiros/as. 

 Desenvolver costumes en relación á hixiene corporal e á alimentación. 

 Percibir a  importancia de adquirir autonomía nalgúns costumes de hixiene persoal. 

 Recoñecer a  importancia de comer correctamente para evitar estar enfermos. 

 Desenvolver a  capacidade de orientarse un mesmo en relación ós obxectos. 

 Desenvolver a  capacidade de control do corpo en estado estático e dinámico. 

 Aceptar as  normas que rexen os xogos. 

 Recoñecer e discriminar os  días laborais e os día festivos (sábado e domingo). 

 Identificar situacións de risco e perigo na rúa e no parque infantil. 

 Amosar unha actitude de axuda e respecto coas persoas próximas a nós. 

 Descubrir o  espacio e afianzar a  propia lateralidade. 

 Identificar as  relacións de parentesco familiar. 

 Recoñecer a s tres xeracións dunha familia: avós, pais e fillos. 

 Identificar as  diferencias entre as familias dos nosos compañeiros/as. 

 Aceptar a  protección e a axuda que ofrecen os familiares. 

 Desenvolver o  sentido do tacto na exploración de obxectos. 

 Participar activamente nos xogos propostos. 

 Amosar iniciativa en tódolos xogos xa sexan exteriores ou interiores. 

 Recoñecer a  importancia de protexerse do frío para previr enfermidades. 

 Elaborar correctamente os propios disfraces. 

 Recoñecer a  importancia de traballar nun ambiente relaxado. 

 Valorar os  coñecementos aprendidos e o propio proceso de aprendizaxe. 

 Participar activamente nas actividades musicais e de expresión corporal propostas. 

 Participación nas actividades de expresión corporal propostas.  
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 Valoración do traballo realizado polos dous sexos indistintamente (Educación para a igualdade entre 
os sexos).  

 Percibir os entido do gusto. 

 Disciminar os  sabores: doce, salgado, acedo e amargo. 

 Desenvolver a  percepción visual, táctil e auditiva. 

 Coordinar e controlar o  corpo no movemento global e segmentario. 

 Participar e colaborar nas tarefas domésticas. 

 Percibir os  perigos que poden comportar algúns utensilios e electrodomésticos da cociña. 

 Valorar a  necesidade de manter unha alimentación sa e variada. 

 Desenvolver os  sentidos da vista, do oído e do tacto. 

 Desenvolver a  motricidade global necesaria para a execución de xogos e circuítos. 

 Recoñecer algunhas precaucións que debemos ter ante os animais. 

 Desenvolver o  sentido do olfacto. 

 Controlar o  propio corpo mediante a relaxación. 

 Amosar interese polos xogos de relaxación. 

 Recoñecer a  importancia de coidar o  noso contorno máis próximo. 

 Respectar e valorar as  explicacións dos demais. 

 Consolidar a  propia lateralidade.  

 Valorar as  propias características físicas e o propio proceso de aprendizaxe. 

 Identificar algúns medios de comunicación. 

 Amosar interese e atención durante as explicacións do mestre/a. 

 Adquirir hábitos para unha correcta utilización da televisión. 

 Recoñecer a  estructuración espacial. 

 Desenvolver a  atención visual e a coordinación óculo-manual. 

 Recoñecer a  importancia de adquirir costumes de atención e observación. 

 Amosar unha actitude de axuda nas tarefas da clase. 

 Recoñecer a s precaucións que temos que ter en conta na praia e na montaña para evitar accidentes. 

 Valorar as  pautas de bo comportamento na rúa e en lugares públicos. 
 
CONTIDOS. 
 

 Percepción global do corpo.  

 Valoración axustada das súas propias capacidades.  

 Coordinación e control das habilidades manipulativas.  

 Adquisición de confianza e seguridade nos desprazamentos.  

 Desenvolvemento dos costumes elementais de organización, constancia, iniciativa e capacidade de 
esforzo na propia actividade.  

 Realización responsable de tarefas ou encargos sinxelos.  

 Colaboración e contribución ó mantemento da limpeza do contorno (Educación moral e cívica e para a 
paz).  

 Valoración do traballo ben feito, recoñecemento dos erros e aceptación das correccións.  

 Actitude de axuda e colaboración cos compañeiros/as.  

 Os segmentos e elementos do corpo humano: partes do corpo e articulacións.  

 Costumes de autonomía: hixiene, alimentación.  

 Exploración e identificación das características e calidades do noso corpo.  
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 Discriminación das partes do noso corpo.  

 Coordinación e control corporal nas actividades que implican movemento.  

 Autoavaliación das aprendizaxes da unidade.  

 Adquisición dunha imaxe positiva dun mesmo.  

 Gusto polo exercicio físico.  

 Respecto e coidado polos nosos compañeiros/as.  

 Interiorización da importancia de adquirir costumes en relación á hixiene corporal e á alimentación 
(Educación para a saúde e a calidade de vida).  

 Importancia de non comer moitas lambetadas (Educación para a saúde e a calidade de vida).  

 Orientación dun mesmo en relación ós obxectos.  

 Desenvolvemento da capacidade de control do corpo en estado estático e dinámico.  

 Exercitación da coordinación dinámica nos desprazamentos.  

 Recoñecemento e discriminación dos días laborais e dos días festivos (sábado e domingo).  

 Identificación de situacións de risco e perigo na rúa e no parque infantil.  

 Aceptación das normas que rexen os xogos (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Actitude de axuda e respecto cara ás persoas próximas a nós (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Relacións de parentesco familiar.  

 Exploración do espacio e da propia lateralidade.  

 Recoñecemento das tres xeracións dunha familia: avós, pais e fillos.  

 Identificación das diferencias entre as familias dos nosos compañeiros/as.  

 Aceptación da protección e a axuda que ofrecen os familiares.  

 Valoración das mostras de afecto entre a familia.  

 Autoavaliación dos coñecementos aprendidos e valoración do propio proceso de aprendizaxe.  

 Interese e esforzo por mellorar.  

 Participación activa nos xogos propostos.  

 Iniciativa en tódolos xogos xa sexan exteriores ou interiores.  

 Recoñecemento da importancia de protexersde do frío para previr enfermidades (Educación para a 
saúde e a calidade de vida).  

 Desenvolvemento da coordinación óculo-manual 

 Elaboración dos propios disfraces (Educación do consumidor).  

 Recoñecemento da importancia de traballar nun ambiente relaxado (Educación moral e cívica e para a 
paz).  

 Colaboración e contribución ó mantemento da limpeza do contorno (Educación ambiental).  

 Os sabores: doce, salgado, acedo e amargo.  

 Desenvolvemento da percepción visual, táctil e auditiva.  

 Coordinación e control corporal nas actividades que implican o movemento global e segmentario.  

 Percepción dos perigos que poden comportar algúns utensilios e electrodomésticos da cociña 
(Educación para a saúde e a calidade de vida).  

 Percepción dos papeis dos membros da familia respecto da compra e doutras tarefas domésticas 
(Educación para a igualdade entre os sexos).  

 Iniciativa e colaboración nas tarefas domésticas.  

 Desenvolvemento da motricidade global necesaria para a execución de xogos e circuítos.  

 Recoñecemento dalgunhas precaucións que debemos ter ante os animais (Educación para a saúde e a 
calidade de vida).  

 Medios de comunicación: televisión, xornal, teléfono, carta…  
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 Consolidación da propia lateralidade.  

 Coordinación e control corporal nas actividades propostas.  

 Hábitos para un correcto uso da televisión (Educación para a saúde e a calidade de vida).  

 Estructuración espacial.  

 Recoñecemento das precaucións que debemos ter en conta na praia e na montaña para evitar 
accidentes (Educación para a saúde e a calidade de vida).  

 Valoración das pautas do bo comportamento na rúa e nos lugares públicos (Educación vial).  
 
 

MEDIO FÍSICO E SOCIAL. 5 ANOS. 

 
OBXECTIVOS. 
 

 Recoñecer a s profesións relacionadas coa escola e a súa función. 

 Aceptar e seguir a s normas elementais de relación e convivencia. 

 Adquirir costumes para compartir obxectos de uso colectivo. 

 Coñecer os  obxectos relacionados coa escola e as súas dependencias. 

 Participar activamente na vida escolar. 

 Utilizar e valorar axeitadamente os útiles escolares. 

 Valorar as  normas de convivencia. 

 Valorar e respectar tódolos oficios relacionados coa saúde. 

 Desenvolver o  sentido do tacto. 

 Diferenciar as  calidades: duro-brando. 

 Respectar e coidar animais e prantas. 

 Recoñecer e valorar os  oficios do barrio ou da localidade. 

 Recoñecer e valorar os  servicios propios do barrio ou da localidade. 

 Identificar o  significado das cores do semáforo. 

 Percibir e identificar a  forma e o tamaño dos obxectos. 

 Respectar e coidar os  obxectos e elementos do noso contorno. 

 Identificar os  cambios da natureza no outono. 

 Recoñecer algúns froitos do outono. 

 Identificar a  propia familia e as relacións de parentesco. 

 Sentirse e valorarse como membro integrante da familia. 

 Amosar respecto pola diversidade de familias entre os compañeiros/as. 

 Identificar e participar nas festas tradicionais: o Nadal. 

 Amosar respecto polas diferencias físicas dos demais. 

 Desenvolver a  capacidade crítica ante os anuncios publicitarios. 

 Identificar obxectos relacionados co Nadal: tarxetas de felicitación, presebe… 

 Identificar algunhas figuras do presebe que representan animais: ovellas, boi, camelos… 

 Recoñecer a  importancia de coidar os  abetos e respectar o  ambiente. 

 Usar correctamente a quenda da palabra. 

 Identificar algunhas pezas de roupa utilizadas para protexerse do frío. 

 Recoñecer algúns obxectos e máquinas que se utilizan para dar calor no inverno. 

 Recoñecer algunhas características da natureza no inverno. 

 Recoñecer a s contribucións dalgúns animais para a nosa vida. 
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 Recoñecer e valorar o  oficio de xastre/costureira. 

 Recoñecer a s tradicións e as actividades propias da festa do Entroido da nosa localidade. 

 Identificar os  disfraces e os seus complementos. 

 Recoñecer o  proceso de elaboración dunha careta. 

 Recoñecer algúns obxectos que utilizan os xastres e as costureiras no seu traballo. 

 Identificar algúns oficios e servicios da nosa localidade. 

 Recoñecer a  importancia de tódolos oficios e profesións. 

 Recoñecer a  televisión como medio de comunicación. 

 Identificar os  oficios. 

 Valorar o  traballo realizado polos dous sexos indistintamente. 

 Identificar a  relación dos oficios cos seus respectivos utensilios. 

 Recoñecer os  movementos dalgúns animais. 

 Recoñecer os  papeis dos membros da familia respecto da compra e doutras tarefas domésticas. 

 Identificar as  tradicións propias da nosa localidade en Semana Santa. 

 Valorar e respectar o  oficio do campesiño. 

 Amosar interese por participar nos costumes e nas tradicións da comunidade. 

 Discriminar os  alimentos de orixe animal e vexetal. 

 Identificar algunhas características das froitas. 

 Recoñecer e identificar a  procedencia dalgúns alimentos. 

 Recoñecer o  interior e o exterior dalgunhas froitas. 

 Identificar e nomear as  calidades dun elemento ou obxecto. 

 Recoñecer o  uso e a función dalgúns utensilios usados na cociña. 

 Valorar os  alimentos como necesarios para a vida humana. 

 Identificar os  cambios dunha árbore froiteira: a maceira. 

 Recoñecer a s contribucións dos animais e as plantas na alimentación. 

 Colaborar e responsabilizarse de coidar os  animais da clase ou da casa. 

 Recoñecer o  oficio de veterinario/a e as súas funcións. 

 Respectar e coidar o  material psicomotor. 

 Identificar o  hábitat dalgúns animais salvaxes. 

 Comprender o  ciclo vital dalgúns animais. 

 Identificar as  características físicas dalgúns animais. 

 Recoñecer algunhas familias de animais e os seus nomes. 

 Valorar algunhas contribucións dos animais para a vida humana. 

 Amosar curiosidade, respecto e coidado cara ós animais e o seu hábitat. 

 Percibir algúns cambios na natureza: a primavera. 

 Recoñecer e valorar algúns oficios: gardamontes. 

 Recoñecer algúns obxectos necesarios para o coidado das plantas. 

 Identificar as  partes dunha planta. 

 Recoñecer algúns ciclos vitais. 

 Identificar as  flora e a fauna dunha charcha. 

 Recoñecer a  importancia de contribuír ó mantemento de ambientes limpos e non contaminados. 

 Respectar e coidar o  contorno. 

 Identificar algúns oficios: astronauta, astrónomo. 

 Recoñecer e identificar algúns espacios para o tempo de lecer e a cultura. 

 Respectar e seguir a s normas do bo comportamento nos cines, teatros e outros servicios públicos. 



 

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 
Joaquín Planells,  15007     A Coruña     981241022     

Equipo de Educación Infantil                          

 
 

44 Secuenciación de obxectivos, contidos, actividades e criterios de avaliación. 

 
 

 Valorar e respectar as  diferencias individuais. 

 Recoñecer e identificar algúns elementos do espacio. 

 Identificar algún medio de transporte espacial. 

 Recoñecer algúns obxectos que nos axudan a ver os  elementos que están lonxe. 

 Percibir e identificar algúns fenómenos da natureza: arco da vella, chuvia, sol… 

 Amosar interese por coñecer e utilizar os  transportes públicos. 

 Respectar as  normas de comportamento nos medios de transporte públicos. 

 Recoñecer a s características propias das vacacións do verán. 

 Identificar as  tradicións populares de cada localidade. 

 Recoñecer algúns medios de transporte. 

 Valorar a  importancia de evitar a  contaminación acústica para coidar o  noso contorno. 

 Identificar algunhas pezas de roupa propias do verán. 

 Recoñecer e identificar os  medios por onde circulan algúns transportes. 

 Identificar e recoñecer o  significado dalgúns sinais de tráfico. 

 Recoñecer algúns cambios da natureza no verán. 

 Recoñecer algunhas froitas propias do verán. 

 Amosar respecto e coidado polo noso contorno. 
 
CONTIDOS. 
 

 Profesións relacionadas coa escola.  

 Obxectos relacionados coas dependencias da escola.  

 Relación cos membros da escola.  

 Participación activa na vida escolar.  

 Utilización axeitada dos útiles escolares.  

 Aceptación das normas elementais de relación e convivencia.  

 Adquisición de costumes para compartir obxectos de uso colectivo.  

 Características dos obxectos: duro/brando.  

 Percepción das calidades dos obxectos a través do sentido do tacto.  

 Respecto polas persoas que coidan da saúde: o médico/a, o enfermeiro/a, o veterinario/a…  

 Valoración das normas de convivencia entre os compañeiros/as.  

 Respecto e coidado dos animais e das plantas.  

 Oficios: carteiro/a, xardineiro/a, pintor/a, farmacéutico/a…  

 Cambios da natureza no outono.  

 Recoñecemento e valoración dos servicios propios da localidade (Educación moral e cívica e para a 
paz).  

 Identificación do significado das cores do semáforo (Educación vial).  

 Percepción da forma e do tamaño dos obxectos.  

 Recoñecemento dalgúns froitos do outono.  

 Valoración de tódolos servicios do barrio (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Respecto e coidado dos obxectos e elementos do noso contorno (Educación ambiental).  

 Respecto polos elementos do noso contorno (Educación ambiental).   

 A familia e as relacións de parentesco.  

 Festas tradicionais: O Nadal.  

 Identificación de obxectos relacionados co Nadal: tarxetas de felicitación, presebe…  
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 Identificación dalgunhas figuras do presebe que representan animais: ovellas, boi, camelos…  

 Sentimento e valoración dun mesmo como membro integrante da familia.  

 Respecto pola diversidade de familias entre os compañeiros/as (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Interese e participación nas festas do Nadal.  

 Respecto polas diferencias físicas dos demais (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Desenvolvemento da capacidade crítica ante os anuncios publicitarios (Educación moral e cívica e para 
a paz).   

 Recoñecer a  importancia de coidar os  abetos e respectar o  ambiente (Educación ambiental).  

 Uso correcto da quenda de palabra.  

 Identificación dalgunhas pezas de roupa utilizadas para protexernos do frío.  

 Identificación dos elementos que producen calor no inverno.  

 Recoñecemento dalgúns obxectos e máquinas que se utilizan para dar calor no inverno.  

 Recoñecemento dalgunhas características da natureza no inverno.  

 Sentirse parte integrante nos xogos realizados na clase (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Recoñecemento das contribucións dalgúns animais para a nosa vida.  

 Tradicións e actividades propias da festa do Entroido na nosa localidade.  

 Os disfraces e os seus complementos.  

 Seguimento do proceso da elaboración dunha careta.  

 Recoñecemento e discriminación de obxectos que utilizan os xastres e as costureiras no seu traballo.  

 Valoración dos oficios de xastre e de costureira (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Identificar algúns oficios e servicios da nosa localidade: zapateiro/a, panadeiro/a, carpinteiro/a, 
xornalista, músico/a…  

 Relación dos oficios cos seus respectivos utensilios.  

 Recoñecemento dos movementos rápidos ou lentos dalgúns animais.  

 Valoración e respecto por tódolos oficios e profesións 

 Alimentos de orixe animal e vexetal.  

 Características das froitas.  

 Percepción dos papeis dos membros da familia respecto da compra e doutras tarefas domésticas. 
(Educación para a igualdade entre os sexos).  

 Identificación das tradicións propias da nosa localidade en Semana Santa.  

 Identificación da procedencia dos alimentos.  

 Recoñecemento do interior e do exterior dalgunhas froitas.  

 Uso e función dalgúns utensilios usados na cociña.  

 Descrición das calidades dun elemento ou dun obxecto.  

 Identificación dos cambios dunha árbore foiteira: a maceira.  

 Recoñecemento da contribución dos animais e as plantas á alimentación.  

 Valoración e respecto polo oficio de campesiño.  

 Participación nos costumes e tradicións da comunidade.  

 Valoración dos alimentos como necesa 

 Hábitat dalgúns animais salvaxes.  

 Identificación das características físicas dalgúns animais.  

 Recoñecemento dalgunhas familias de animais e os seus nomes.  

 Valoración dalgunhas contribucións dos animais para a vida humana.  

 Colaboración e responsabilidade no coidado dos animais da clase ou da casa (Educación moral e cívica 
e para a paz).  
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 Respecto e coidado do material psicomotor (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Curiosidade, respecto e coidado dos animais e do seu hábitat (Educación ambiental).  

 Partes dunha planta: raíz, talo, folla, flor (pétalos).  

 Ciclos vitais: a faba.  

 Percepción dalgúns cambios na natureza: a primavera.  

 Recoñecemento dalgúns obxectos necesarios para o coidado de plantas: regadeira…  

 Identificación da flora e da fauna dunha charca.  

 Contribución ó mantemento de ambientes limpos e non contaminados (Educación ambiental).  

 Respecto e valoración das explicacións dos demais (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Recoñecemento e valoración dalgúns oficios: gardamontes (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Recoñecemento da importancia de coidar e respectar o  monte (Educación ambiental).  

 Respecto e coidado do contorno. 

 Oficios: astronauta, astrónomo.  

 Espacios para o tempo de lecer e a cultura: cine, teatro, museos…  

 Medios de transporte espaciais.  

 Identificación dos obxectos que nos axudan a ver os  elementos que están lonxe: prismáticos, 
telescopio…  

 Recoñecemento dalgúns fenómenos da natureza: arco da vella, chuvia, sol…  

 Respecto polo proceso de aprendizaxe dos nosos compañeiros/as (Educación moral e cívica e para a 
paz).  

 Recoñecemento da importancia de seguir a s normas dos xogos e das actividades propostas.  

 Valoración das normas do bo comportamento nos cines, nos teatros e noutros servicios públicos.  

 Valoración e respecto polas diferencias individuais (Educación moral e cívica e para a paz).  

 As vacación do verán.  

 Tradicións populares de cada localidade.  

 Medios de transporte.  

 Identificación dalgunhas pezas de roupa propias do verán.  

 Identificación dos medios por onde circulan algúns transportes (Educación vial).  

 Identificación dalgúns sinais de tráfico (Educación vial).  

 Recoñecemento dalgúns cambios da natureza no verán.  

 Recoñecemento dalgunhas froitas propias do verán.  

 Interese por coñecer e utilizar correctamente os transportes públicos.  

 Respecto polas normas de comportamento nos medios de transporte públicos (Educación moral e 
cívica e para a paz).  

 Valoración da importancia de evitar a  contaminación acústica para coidar o  noso contorno (Eduación 
ambiental).  

 Respecto e coidado do noso contorno (Educación ambiental).  
 
 

COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN. 5 ANOS. 

 
OBXECTIVOS. 
 

 Recoñecer e utilizar o  vocabulario sobre a escola. 

 Diferenciar palabras curtas e longas. 
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 Utilizar as  formas sociais de saúdo e despedida. 

 Adquirir gusto e pracer por escoitar contos lidos por un adulto. 

 Interpretar cancións co ritmo e a entonación axeitados. 

 Discriminar o  ruído/son do silencio. 

 Deleitarse coas actividades musicais. 

 Recoñecer a s posibilidades expresivas do propio corpo. 

 Escenificar situacións da vida cotiá. 

 Interpretar imaxes que seguen unha orde temporal. 

 Discriminar visualmente a grafía dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 e trazala. 

 Utilizar técnicas e materiais relacionados coa expresión plástica. 

 Desenvolver e amosar creatividade nas produccións plásticas. 

 Identificar e discriminar formas xeométricas: o círculo, cadrado, triángulo, rectángulo e esfera. 

 Diferenciar nocións de medida: alto e baixo. 

 Identificar e discriminar as  cores: vermello, azul, amarelo, marrón, rosa, branco, negro, verde. 

 Identificar os cardinais dos díxitos e os ordinais correspondentes.. 

 Realizar series atendendo a un atributo. 

 Introducirse no pensamento e no razoamento lóxico mediante exercicios de atención visual. 

 Amosar interese e constancia polas novas aprendizaxes. 

 Recoñecer e utilizar o  vocabulario relacionado coa hixiene persoal. 

 Comprender textos orais actuais. 

 Percibir a  necesidade de prestar atención ás explicacións do mestre/a. 

 Diferenciar o  ruído do son. 

 Deleitarse coas interpretacións musicais. 

 Percibir a  importancia de amosar unha actitude relaxada e atenta durante as audicións. 

 Controlar o  corpo nas actividades físicas propostas. 

 Percibir a  orde lóxica de imaxes secuenciadas temporalmente. 

 Discriminar as  cores secundarias: verde, laranxa e morado. 

 Saber utilizar correctamente diferentes técnicas plásticas: debuxar, pintar, recortar, colaxe… 

 Comprender a  orde lóxica dunha serie de dous elementos segundo un atributo: forma ou cor. 

 Valorar a  utilidade da linguaxe escrita como medio de comunicación. 

 Identificar e discriminar a  intensidade do son: forte/piano. 

 Identificar e discriminar os  códigos gráficos correspondentes á intensidade do son: forte/piano. 

 Identificar os  golpes de voz das palabras e o código gráfico que as representa (I, II). 

 Recoñecer a  orde dunha secuencia temporal. 

 Identificar e discriminar conceptos espaciais: un lado/outro lado. 

 Amosar atención e interese polos contos narrados por outra persoa ou escoitados no CD. 

 Discriminar a  duración dos sons: curto/longo. 

 Interpretar cancións co ritmo e a entoación axeitados. 

 Amosar iniciativa nas actividades de dramatización. 

 Clasificar correctamente palabras que conteñen unha e dúas sílabas. 

 Percibir a  relación do código gráfico (I, II) e o número de golpes de voz das palabras. 

 Percibir a  orde de imaxes secuenciadas temporalmente. 

 Afianzar e consolidar o  trazado de formas xeométricas. 

 Amosar interese e constancia nas actividades. 

 Completar correctamente series atendendo a tres atributos: cor, forma e tamaño. 
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 Afianzar nocións espaciais: dereita/esquerda. 

 Desenvolver a  expresión oral de vivencias relacionadas co inverno. 

 Recoñecer a  importancia de respectar a  quenda de palabra. 

 Recoñecer a  importancia de manter a  atención durante as audicións. 

 Identificar as  calidades do son: a altura. 

 Discriminar a  altura do son (agudo/grave) e o código que a representa. 

 Comprender e interpretar o  texto dunha canción. 

 Desenvolver a  creatividade a partir dunha audición. 

 Deleitarse e amosar interese polas audicións. 

 Desenvolver a  expresión e a comunicación corporal mediante o xogo dramático. 

 Discriminar os  golpes de voz en palabras de tres sílabas. 

 Comprender a  relación entre o número de sílabas das palabras e o seu código. 

 Percibir a  orde de imaxes secuenciadas no tempo. 

 Percibir a  mecánica das primeiras operacións. 

 Identificar as  equivalencias entre a grafía dos números e a cantidade correspondente. 

 Identificar e discriminar nocións de medida: ancho/estreito. 

 Comprender e completar correctamente series de tres elementos segundo un atributo. 

 olpes de voz das palabras. 

 Recoñecer a  mensaxe moral do conto. 

 Identificar e discriminar o  timbre dalgúns instrumentos. 

 Desenvolver a  atención auditiva. 

 Interpretar cancións co ritmo e a entoación axeitados. 

 Desenvolver a  expresión e a comunicación corporal (xestos e expresións: tristura, alegría…). 

 Recoñecer un mesmo obxecto visto desde diferentes ángulos. 

 Identificar a  relación entre os golpes de voz das palabras e o código gráfico que os representa (I, II, III). 

 Recoñecer e identificar os  códigos gráficos < (menor que), > (maior que). 

 Desenvolver a  creación plástica a partir dunha audición musical. 

 Recoñecer e identificar as  figuras xeométricas e as cores. 

 Recoñecer e identificar os  conceptos: todos/ningún. 

 Descubrir a  lóxica matemática a través de cadros de dobre entrada. 

 Completar correctamente series de tres elementos segundo dous atributos. 

 Identificar, discriminar e trazar correctamente liñas rectas e curvas. 

 Recoñecer e comparar cantidades en coleccións de elementos. 

 Comprender textos orais: contos, poemas… 

 Comprender e reproducir oralmente diferentes textos de tradición cultural. 

 Identificar e recoñecer a  pulsación dunha canción. 

 Interpretar danzas seguindo uns movementos establecidos. 

 Desenvolver a  lóxica na agrupación de elementos que forman parte dun mesmo grupo xenérico. 

 Amosar unha actitude de interese e deleite cara ós poemas. 

 Desenvolver a  coordinación manual na utilización da técnica do puntillismo. 

 Recoñecer a  importancia de recoller e limpar todo o material despois de utilizalo. 

 Discriminar nocións temporais: rápido/lento. 

 Identificar e discriminar liñas abertas e pechadas. 

 Desenvolver a  percepción visual. 
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 Comprender a  orde lóxica e completar correctamente series de tres elementos segundo tres 
atributos. 

 Recoñecer os  números anterior e posterior a un número dado (2 ó 6). 

 Recoñecer e discriminar os  golpes de voz das palabras. 

 Comprender a  relación entre o número de sílabas e o seu código (I, II, III, IIII). 

 Resolver e interpretar correctamente algunhas adiviñas. 

 Coordinar os  movementos do corpo co ritmo dunha canción ou da música. 

 Mostrar gusto por expresarse co corpo. 

 Discriminar os  conceptos de cantidade ou medida: cheo/baleiro. 

 Percibir a  mecánica das primeiras operacións: a suma. 

 Establecer e resolver algunhas hipóteses. 

 Usar correctamente o vocabulario relacionado cos animais. 

 Comprender e interpretar textos orais: poesias, trabalinguas, adiviñas… 

 Amosar interese por aprender e recitar poesias e trabalinguas. 

 Valorar e coidar os  libros e contos da aula. 

 Identificar e discriminar a  dirección do son. 

 Resolver correctamente algunhas operacións simples. 

 Identificar e discriminar as  nocións de medida: lixeiro/pesado. 

 Recoñecer o  signo da suma (+) e o seu significado. 

 Percibir e completar correctamente series numéricas ascendentes e descendentes (de 1 a 9). 

 Asociar correctamente as grafías dos números (do 1 ó 9) coa cantidade correspondente. 

 Identificar e comprender o  vocabulario relacionado coas plantas e as flores. 

 Discriminar elementos e obxectos grosos e delgados. 

 Identificar o  ordinal último. 

 Desenvolver a  atención e a memoria visual. 

 Resolver correctamente problemas que implican operacións de sumar. 

 Discriminar o  timbre da voz e dalgúns instrumentos. 

 Utilizar axeitadamente instrumentos musicais sinxelos. 

 Controlar o  corpo seguindo o ritmo dunha canción. 

 Ordenar correctamente secuencias temporais. 

 Desenvolver a  percepción, a atención visual e a orientación espacial. 

 Iniciarse na resolución de problemas que implican operacións de restar. 

 Recoñecer a  utilidade dos números e as operacións nos problemas da vida cotiá. 

 Dramatizar accións cotiás relacionadas cos medios de transporte. 

 Identificar pequenas diferencias entre debuxos case iguais. 

 Resolver correctamente problemas que implican operacións de sumar e de restar. 

 Recoñecer e iniciarse na representación gráfica da resta. 

 Amosar interese por mellorar nas actividades propostas na clase. 
 
CONTIDOS. 
 

 Vocabulario sobre a escola.  

 Formas xeométricas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo, esfera e cubo 

 Nocións de medida: alto/baixo.  

 Diferenciación entre palabras curtas e longas.  
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 Utilización do saúdo e da despedida.  

 Interpretación de cancións co ritmo e a entoación axeitados.  

 Discriminación entre ruído/son e silencio.  

 Posibilidades expresivas do corpo.  

 Escenificación de situacións da vida cotiá.  

 Interpretación de imaxes secuenciadas no tempo.  

 Discriminación visual e trazo da grafía do número 1.  

 Utilización de técnicas e materiais de expresión plástica.  

 Discriminación de cores primarias: vermello, azul e amarelo.  

 Identificación do cardinal 1 e do ordinal primeiro.  

 Realización de series atendendo a un atributo.  

 Introducción ó pensamento lóxico: atención visual.  

 Gusto e pracer por escoitar contos lidos por un adulto.  

 Deleite nas actividades musicais.  

 Creatividade nas produccións individuais e colectivas.  

 Interese e constancia nas novas aprendizaxes.  

 Control do corpo: actividade e relaxación.  

 Cores secundarias: verde, laranxa e morado.  

 Uso do vocabulario relacionado coa hixiene persoal.  

 Comprensión das diferentes secuencias do conto lido polo mestre/a.  

 Discriminación de ruído/son.  

 Dramatización de contos e cancións.  

 Percepción da orde lóxica das imaxes secuenciadas temporalmente.  

 Utilización de diversas técnicas básicas de expresión plástica: debuxar, pintar, recortar, colaxe…  

 Atención e percepción visual.  

 Identificación do concepto e a grafía do número 2.  

 Identificación do ordinal segundo.  

 Recoñecemento da orde lóxica que segue unha serie de dous elementos segundo un atributo: forma 
ou cor.  

 Atención durante as explicacións do mestre/a.  

 Actitude relaxada e atenta durante as audicións.  

 Concepto e grafía do número 3.  

 Comprensión dun conto.  

 Expresión oral de trabalinguas e adiviñas.  

 Discriminación da intensidade do son: forte/piano.  

 Identificación e discriminación dos códigos gráficos correspondentes á intensidade do son: 
forte/piano.  

 Identificación dos golpes de voz das palabras e o código gráfico que as representa (I, II).  

 Ordenación dunha secuencia temporal.  

 Coordinación visual e manual no trazado da grafía do número 3.  

 Identificación e discriminación da cor marrón.  

 Expresión plástica a través dunha audición.  

 Recoñecemento e identificación do ordinal terceiro.  

 Identificación e discriminación de conceptos espaciais: un lado/outro lado.  

 Valoración da utilidade da linguaxe escrita como medio de comunicación.  
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 Gusto pola realización dos traballos con corrección e limpeza.  

 Nocións espaciais: dereita/esquerda.  

 Comprensión de contos actuais e de tradición popular.  

 Clasificación de palabras dunha e de dúas sílabas segundo os golpes de voz.  

 Percepción da relación do código gráfico (I, II) e o número de sílabas das palabras.  

 Identificación e discriminación da cor rosa.  

 Recoñecemento e discriminación do número 4: concepto e grafía.  

 Asociación de elementos con características comúns.  

 Identificación do ordinal cuarto.  

 Completación de series de dous elementos atendendo a tres atributos: cor, forma e tamaño.  

 Atención e interese polos contos narrados por outra persoa ou escoitados no CD.  

 Iniciativa na participación en actividades de dramatización.  

 Interese e constancia nas actividades.  

 Calidades do son: a altura.  

 A cor branca.  

 Ordinal quinto.  

 Expresión oral de vivencias relacionadas co inverno.  

 Discriminación da altura do son (agudo/grave) e o código que a representa.  

 Comprensión textual e interpretación dunha canción.  

 Desenvolvemento da creatividade a partir dunha audición.  

 Desenvolvemento da expresión e da comunicación corporal mediante o xogo dramático.  

 Diferenciación dos golpes de voz en palabras de tres sílabas.  

 Trazado da grafía do número 5.  

 Desenvolvemento da motricidade fina na pegadura de adhesivos.  

 Identificación e discriminación das nocións de medida: ancho/estreito.  

 Desenvolvemento da orientación espacial.  

 Asociación da grafía do número 5 coa cantidade correspondente.  

 Comprensión de operacións.  

 Comprensión e completación de series de tres elementos segundo un atributo.  

 Respecto pola quenda da palabra (Educación moral e cívica e para a paz).  

 A cor negra.  

 número 6.  

 As figuras xeométricas e as cores.  

 Recoñecemento da mensaxe moral do conto.  

 Recoñecemento dos golpes de voz das palabras dunha, dúas ou tres sílabas.  

 Identificación e discriminación do timbre dalgúns instrumentos.  

 Desenvolvemento da expresión e da comunicación corporal (xestos e expresións: tristura, alegría…). 

 Recoñecemento dun mesmo obxecto visto desde diferentes ángulos.  

 Trazado da grafía do número 6.  

 Recoñecemento e identificación dos códigos gráficos < (menor que), > (maior que).  

 Recoñecemento e diferenciación dos conceptos: todos/ningún.  

 Iniciación á lóxica matemática a través de cadros de dobre entrada.  

 Asociación do concepto do número 6 coa grafía correspondente.  

 Identificación do ordinal sexto.  

 Completación de series de tres elementos segundo dous atributos.  
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 Identificación, discriminación e trazado de liñas rectas e curvas.  

 Comparación de cantidades en coleccións de elementos.  

 Formación de conxuntos con obxectos a partir dun número dado.  

 A gama da cor vermella.  

 Nocións temporais: rápido/lento.  

 número 7: grafía e cantidade.  

 ordinal sétimo.  

 Liñas abertas e pechadas.  

 Identificación e recoñecemento da pulsación dunha canción.  

 Interpretación de danzas seguindo os movementos establecidos.  

 Desenvolvemento da lóxica na agrupación de elementos que forman parte dun mesmo grupo 
xenérico.  

 Desenvolvemento da coordinación manual na utilización da técnica do puntillismo.  

 Comprensión da orde lóxica e completación de series de tres elementos segundo tres atributos.  

 Identificación da serie numérica ascendente (do 1 ó 7).  

 Recoñecemento dos números anterior e posterior a un número dado (2 ó 6).  

 Recoñecemento da importancia de recoller e limpar todo o material despois de utilizalo.  

 Golpes de voz das palabras.  

 Gama da cor verde.  

 Nocións de cantidade ou medida: cheo/baleiro.  

 Primeiras operacións: a suma.  

 Ordinal oitavo.  

 Comprensión da relación entre o número de sílabas e o seu código (I, II, III, IIII).  

 Uso de instrumentos para acompañar unha canción.  

 Realización de movementos do corpo ó ritmo dunha canción.  

 Trazado da grafía do número 8.  

 Asociación da grafía do número 8 coa cantidade correspondente.  

 Completación de series numéricas ascendentes e descendentes.  

 Experimentación dalgunhas hipóteses formuladas e resolución das mesmas.  

 Gusto por expresarse co corpo. 

 A dirección do son.  

 Gama da cor azul.  

 Uso do vocabulario relacionado cos animais.  

 Trazado do número 9.  

 Identificación do ordinal noveno.  

 Recoñecemento e identificación das nocións de medida: lixeiro/pesado.  

 Recoñecemento e identificación do concepto e da grafía do número 9.  

 Recoñecemento do signo da suma (+) e do seu significado.  

 Percepción e completación de series numéricas ascendentes e descendentes (de 1 a 9).  

 Asociación das grafías dos números (do 1 ó 9) coa cantidade correspondente.  

 Coidado dos libros e dos contos (Educación do consumidor).  

 Deleite e interese na interpretación de cancións.  

 Respecto e valoración das produccións plásticas dos demais (Educación moral e cívica e para a paz).  

 Gusto por explorar obxectos e descubrir a s súas calidades.  

 Vocabulario relacionado con plantas e flores.  
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 Control do corpo: relaxación.  

 Calidades: groso/delgado.  

 Serie numérica do 1 ó 9.   

 número 0: concepto e grafía.  

 Coordinación óculo-manual no trazado da grafía do número 0.  

 Observación e descrición dunha obra de arte.  

 Discriminación de elementos e obxectos grosos ou delgados.  

 Identificación do ordinal último.  

 Resolución de problemas que implican operacións de sumar.  

 Recoñecemento da representación gráfica da suma (horizontal).  

 Descomposición de números de 0 a 9.  

 Serie numérica descendente (do 9 ó 0).  

 Utilización axeitada de instrumentos musicais sinxelos.  

 Descomposición do número 9.  

 Desenvolvemento da percepción visual e da orientación espacial na composición de figuras.  

 Iniciación á resolución de problemas que implican operacións de restar.  

 Recoñecemento da utilidade dos números e das operacións nos problemas da vida cotiá.  

 Interese por mellorar na realización das actividades.  

 Desenvolvemento da expresión oral.  

 Recoñecemento e identificación dos sons producidos por algúns medios de transporte.  

 Dramatización de accións cotiás relacionadas cos medios de transporte.  

 Consolidación do trazado da grafía dos números do 0 ó 9.  

 Identificación de pequenas diferencias entre debuxos case iguais.  

 Resolución de problemas que implican operacións de sumar e restar.  

 Recoñecemento e iniciación á representación gráfica da resta.  

 Respecto e valoración das contribucións dos nosos compañeiros/as (Educación moral e cívica e para a 
paz).  

 Interese por mellorar nas actividades propostas na clase.  
 
 
AVALIACIÓN. 
 

 Explicar qué encargo realizou durante este tempo e se cre que o cumpriu ben.  

 Nomear algunha profesión relacionada coa escola e explicar cál é o seu traballo.  

 Nomear a  dependencia da escola á que pertence o obxecto citado polo mestre/a: encerado--->aula.  

 Sinalar un obxecto que teña forma de círculo.  

 Debuxar un cadrado e pintalo de cor amarela.  

 Buscar e nomear un obxecto da aula que sexa de cor vermella.  

 Tazar con xices o número 1 no encerado.  

 Rodear de cor azul a grafía do número 1 trazada no encerado polo mestre/a entre outros símbolos.  

 Poñerse o primeiro nunha fila de nenos e nenas.  

 Facer ruído ou silencio segundo a orde dada por un compañeiro/a.  

 Explicar dúas accións que realiza antes de chegar á escola.  

 Sinalar cál é o obxecto alto e cál o baixo dos dous que amosa o mestre/a.  

 Nomear as  partes do corpo que sinala o mestre/a.  
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 Explicar por qué cres que é necesario lavarse cada día.  

 Explicar os  pasos que debemos seguir para lavar os  dentes.  

 Nomear algún oficio que se encarga de coidar da nosa saúde, e explicar qué obxectos utilizan.  

 Buscar e nomear un obxecto da aula que sexa de cor vermella, outro de cor azul e outro de cor 
amarela.  

 Debuxar, no encerado con xices de cores, un cadrado laranxa, un círculo verde e un triángulo morado.  

 Rodear de cor laranxa o número 2 trazado no encerado polo mestre/a entre outros símbolos.  

 Trazar con xices o número 2 no encerado.  

 Sentar na segunda cadeira dunha fila.  

 Escoitar os  ruídos e sons que produce o mestre/a e dicir se son un ruído ou un son.  

 Continuar a  serie iniciada polo mestre/a no encerado (triángulo verde, triángulo azul…).  

 Observar os  dous obxectos que amosa o mestre/a, un brando e o outro duro (algodón e tesoiras), e 
sinalar cál é o obxecto duro e cál o brando.  

 Nomear algúns oficios do propio barrio ou localidade.  

 Explicar por qué cres que hai tantas follas no chan.  

 Explicar cómo debemos utilizar o  semáforo e qué significan as cores deste.  

 Nomear un dos oficios traballados durante a unidade e explicar en qué consiste e qué obxectos utiliza.  

 Nomear algúns froitos de outono, explicar cómo son e debuxalos no encerado.  

 Rodear de cor marrón a grafía do número 3 trazada no encerado polo mestre/a entre outros números.  

 Trazar con xices o número 3 no encerado e debuxar ó lado tres elementos ou obxectos.  

 Formar unha fila de xoguetes enriba da mesa e sinalar co dedo o terceiro.  

 Escoitar os  sons que produce o mestre/a (piano, piano ou forte) e dicir se son fortes ou pianos.  

 Continuar a  serie iniciada polo mestre/a nunha folla en branco (triángulo verde, cadrado vermello…).  

 Debuxar no encerado varios rectángulos de diferentes cores e tamaños. Despois, buscar pola aula 
algún elemento que teña esa forma e nomealo.  

 Colocar a un lado da mesa do mestre/a unha cadeira, e ó outro lado a papeleira.  

 Nomear os  nomes dos membros da propia familia e explicar cál é o parentesco: María é a miña mamá.  

 Explicar qué facemos durante as festas do Nadal xunto á nosa familia.  

 Escoitar os  sons producidos polo mestre/a cunha frauta. Dicir se son longos ou curtos, e debuxar o  
seu código no encerado.  

 Buscar, na aula, un obxecto de cor rosa, e amosárllelo ós compañeiros/as.  

 Nomear algúns obxectos que teñan forma de esfera.  

 Rodear de cor rosa as grafías do número 4 que hai no calendario.  

 Trazar, con rotuladores, o número 4 nunha cartolina.  

 Escribir o  número que corresponda nas estiquetas e debuxar nos sacos tantos elementos como 
indiquen as súas etiquetas.  

 Formar unha fila de bólas de Nadal no chan e sinalar co dedo a cuarta.  

 Continuar a  serie de dous elementos, segundo tres atributos, iniciada por un compañeiro/a no 
encerado.  

 Formar con plastilina esferas de diferentes cores e tamaños.  

 Sinalar co dedo tódalas esferas de cor rosa que formaron na actividade anterior.  

 Dicir o  nome do neno/a que temos á dereita, e despois, o que temos na esquerda. 

 Debuxar e pintar á dereita a Virxe, e á esquerda a San Xosé.  

 Nomear as  pezas de roupa de inverno, e explicar por qué nos abrigamos nesta época do ano.  
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 Observar o  mural do inverno colgado na aula e explicar qué elementos da natureza nos fan ver que é 
inverno.  

 Escoitar os  sons agudos e graves que produce o mestre/a coa voz. Erguer a s mans se se trata dun son 
agudo e baixalas se se trata dun son grave.  

 Escoitar no CD os sons agudos e graves e debuxar o  código correspondente no encerado.  

 Buscar pola aula obxectos ou elementos que conteñan a cor branca.  

 Rodear os  números 5 que hai no encerado entre outros moitos números.  

 Trazar o  número 5 nunha cartolina e debuxar 5 obxectos ou elementos ó lado.  

 Formar unha fila con cadeiras, contalas e sentar na quinta.  

 Buscar entre os xoguetes da aula un que teña forma de cubo.  

 Continuar a  serie dun atributo e tres elementos que propón o mestre/a no encerado.  

 Formar con plastilina un camiño estreito e un camiño ancho.  

 Explicar, cada un, de qué se vai disfrazar durante as festas do Entroido.  

 Explicar qué se fai durante as festas do Entroido no noso barrio ou localidade.  

 Explicar en qué consiste o oficio de xastre e costureira e nomear os  obxectos que utilizan.  

 Pechar os  ollos e escoitar os  sons producidos polo mestre/a cos instrumentos (triángulo, pandeiro, 
…). Dicir o  nome dos instrumentos que se recoñezan.  

 Buscar, nas pezas de roupa que levamos, unha de cor negra e amosárllela ós compañeiros/as.  

 Rodear con rotuladores as grafías do número 6 que hai no calendario.  

 Trazar con xices de cores o número 6 no encerado.  

 Formar unha fila de bólas de plastilina na mesa e sinalar co dedo a sexta.  

 Continuar a  serie de tres elementos, segundo dous atributos, iniciada por un compañeiro/a no 
encerado.  

 Trazar no encerado unha liña recta e outra curva.  

 Colocar tódolos lapis dentro da caixa e ningún fóra.  

 Nomear o  oficio do pai e da nai, e explicar qué utensilios usan nel.  

 Nomear tódolos oficios que aparecen no mural do Entroido, e explicar en qué consiste algún deles 
(cociñeiro/a, bombeiro/a, mecánico/a, executivo/a, médico/a, perruqueiro/a e policía).  

 Escoitar atentamente e repetir a  pulsación que produce o mestre/a dando palmas coas mans.  

 Observar as  propias pezas de roupa e sinalar as  que sexan de cor vermella (zapatos, xersei…).  

 Rodear os  números 7 que hai nun catálogo de prezos ou nunha revista.  

 Trazar o  número 7 no encerado e debuxar sete obxectos ou elementos ó lado.  

 Colocar unha fila de pezas de construcción enriba da mesa, contalas e sinalar a  sétima.  

 Repasar con xices azuis as liñas curvas e cos verdes as liñas rectas que debuxou antes o mestre/a no 
encerado.  

 Continuar a  serie de tres atributos e tres elementos que propón un compañeiro/a nunha folla en 
branco (cadrado grande, círculo azul, triángulo pequeno).  

 Nomear un animal que teña os movementos lentos e outro que os teña rápidos.  

 Andar rapidamente, e despois, andar lentamente, segundo a orde dada polo mestre/a.  

 Escoitar atentamente os alimentos que nomea o mestre/a e dicir qué gusto teñen: doce, salgado ou 
acedo (laranxa, xamón, azucre…).  

 Nomear algún alimento de orixe animal (leite, xamón…) e outro de orixe vexetal (leituga, mazá…).  

 Nomear tódalas froitas que lembren.  

 Conversar sobre as vacacións de Semana Santa e explicar qué tradicións son propias da súa localidade 
durante estas datas.  
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 Palmear as  palabras que propón o mestre/a (mazá, sal, pelo…) e escribir no encerado o código que lle 
corresponde (I, II, III, IIII).  

 Observar atentamente a paisaxe que se ve pola ventá e dicir qué obxectos ou elementos hai de cor 
verde.  

 Escribir nunha folla en branco o número 8 e, ó lado, debuxar oito obxectos ou elementos.  

 Subir e contar ó mesmo tempo os chanzos dunha escaleira do colexio (primeiro, segundo…). Sentar no 
oitavo.  

 Continuar as  series numéricas ascendentes e descendentes que propón o mestre/a no encerado.  

 Resolver o  problema proposto polo mestre/a: Xoán tiña tres pezas de construcción e colle dúas máis, 
¿cantas ten agora?  

 Observar os  dous vasos que amosa o mestre/a. Primeiro sinalar o  que está baleiro e despois o que 
está cheo.  

 Nomear tres dos sentidos que se coñezan.  

 Explicar ónde viven algúns dos animais que nomea o mestre/a: león, elefante, peixe, pingüín…  

 Conversar sobre qué son os animais domésticos, cáles son e explicar qué coidados necesitan.  

 Debuxar no encerado o código correspondente á dirección do son que produce o mestre/a coa voz (un 
ascendente e o outro descendente).  

 Sinalar co dedo obxectos da aula de cor azul e dicir cál deles é máis escuro e cál máis claro.  

 Coller nove lapis de cores, contalos e escribir o  número que corresponda a esa cantidade no encerado.  

 Colocar os  nove lapis en fila, contalos e sinalar co dedo o noveno.  

 Continuar as  series ascendentes e descendentes que propón o mestre/a no encerado (1, 2, 3, 4… /9, 8, 
7, 6…).  

 Resolver un problema sinxelo proposto polo mestre/a: Xoán ten tres coches e María regálalle dous 
máis, ¿cantos coches ten agora Xoán?  

 Representar graficamente a suma (3+4=…) que escribe o mestre/a no encerado e resolvela.  

 Buscar un obxecto lixeiro e outro pesado na aula. Dicirlle ó mestre/a cál é o lixeiro e cál o pesado. 
Despois, comprobalo.  

 Pechar os  ollos e, utilizando só o sentido do olfacto, explicar qué diferencias hai entre os dous 
elementos que amosa o mestre/a: unha flor e un lapis.  

 Explicar qué cambios na natureza fan pensar que estamos na primavera.  

 Observar o  debuxo dunha planta que fai o mestre/a no encerado. Sinalar e nomear as  partes desta.  

 Debuxar e pintar nunha cartolina o ciclo da faba. Despois, explicarlle ó mestre/a ese proceso.  

 Conversar sobre qué pasaría se non coidasémo-lo noso contorno e todo estivese sucio e descoidado. 
Nomear qué normas debemos respectar para que isto non ocorra.  

 Completar as  series ascendentes e descendentes (de 1 a 9 e de 9 a 1) que escribe o mestre/a no 
encerado.  

 Contar os  obxectos que hai nunha caixa baleira e dicir cántos hai: cero. Escribir o  número 0 no 
encerado.  

 Resolver a s sumas que propón o mestre/a nunha cartolina. Debuxar tantos obxectos ou elementos 
como corresponda debaixo de cada número.  

 Resolver os  problemas que implican operacións de sumar propostos polo mestre/a: María ten dous 
cans e regálanlle outro máis, ¿cantos cans ten agora?  

 Buscar e sinalar un obxecto da aula que sexa groso e, despois, un delgado. Nomealos e explicar 
oralmente cómo son.  

 Observar o  mural A lúa miranos  e dicir cántos nenos/as aparecen nel. Despois, responder ás 
preguntas formuladas polo mestre/a: ¿Tódolos nenos e nenas son iguais? ¿Que diferencias ves entre 
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todos estes nenos/as? ¿Por que cres que son diferentes? ¿Debemos ser amigos de tódolos nenos e 
nenas do mundo?  

 Nomear algúns elementos que se atopan no espacio: planetas, lúa, estrelas…  

 Explicar en qué consiste o oficio de astronauta e o de astrónomo.  

 Pechar os  ollos e escoitar a  voz dun compañeiro/a e dicir a quén corresponde a voz.  

 Continuar, con lapis de cores, as series descendentes que inicia nunha cartolina o mestre/a.  

 Colocar dentro dunha caixa tantos lapis como indique o mestre/a (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), e escribir no 
encerado a grafía que corresponda a ese número.  

 Resolver o  problema proposto polo mestre/a: Marta ten cinco caramelos e come tres, ¿cantos 
caramelos ten agora?  

 Nomear e sinalar un obxecto que estea lonxe e, despois, outro que estea cerca.  

 Executar as  ordes indicadas polo mestre/a: levantar a  man dereita e tocar a  punta do nariz coa man 
esquerda…  

 Nomear pezas de roupa propias do verán.  

 Explicarlle ó mestre/a e ós demais compañeiros/as ónde e con quén pasarán estas vacacións de verán.  

 Nomear o  transporte que máis lle guste e explicar cómo é e en qué medio se despraza.  

 Debuxar no encerado algún sinal de tráfico e explicar o  seu significado.  

 Cantar algunha canción, co ritmo e a entoación axeitados, aprendida drante o curso.  

 Escribir nunha folla en branco os números do 0 ó 9 e debuxar ó lado de cada un tantos obxectos como 
corresponda.  

 Continuar a  serie proposta no encerado polo mestre/a: triángulo pequeno verde, círculo grande azul, 
círculo pequeno laranxa…  

 Colocar un papel no centro da mesa. Despois, colocar un lapis verde á dereita e un lapis vermello á 
esquerda do papel.  

 Resolver a s restas que propón o mestre/a no encerado (5-2=...), e debuxar debaixo tantos obxectos 
como corresponda a cada número.  

 Resolver os  problemas de sumar ou restar que propón o mestre/a: Susana ten sete caramelos, e o seu 
irmán cómelle catro, ¿cantos caramelos lle quedan a Susana?  

 
 

LECTOESCRITURA. 5 ANOS. 

 
OBXECTIVOS. 
 

 Recoñecer e discriminar auditivamente os sons vocálicos [i], [u], [a], [o], [e] en palabras. 

 Localizar a  posición dos sons vocálicos nas palabras. 

 Emitir correctamente os sons vocálicos. 

 Identificar e discriminar visualmente as grafías «i», «u», «a», «o» e «e» illadamente e en textos. 

 Diferenciar as  grafías doutros símbolos do contorno. 

 Desenvolver a  coordinación óculo-manual necesaria para realizar o  trazo das grafías vocálicas. 

 Desenvolver a  motricidade fina no trazado de grafías. 

 Consolidar o  trazado das grafías vocálicas minúsculas e maiúsculas en pauta. 

 Identificar diferentes tipos de textos. 

 Recoñecer a  importancia das letras para lles dar significado ás palabras. 

 Recoñecer a  linguaxe escrita como medio de comunicación. 
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 Percibir a  necesidade das vocais na linguaxe. 

 Recoñecer a  utilidade da linguaxe para expresar as  nosas vivencias, os nosos sentimentos e as nosas 
emocións. 

 Ampliar o  vocabulario. 

 Utilizar correctamente os nomes de obxectos e elementos. 

 Asociar nomes específicos a nomes xenéricos. 

 Identificar e expresar calidades dun obxecto, elemento ou persoa. 

 Recoñecer e discriminar palabras curtas, longas e o seu código. 

 Recoñecer e expresar accións. 

 Identificar a  estructura e a concordancia dunha frase simple. 

 Recoñecer o  número ( singular e plural ) das palabras. 

 Recoñecer e identificar o  xénero das palabras. 

 Recoñecer e discriminar os  sons consonánticos [p], [l], [m], [s] en palabras. 

 Emitir correctamente os sons consonánticos [p], [l], [m], [s]. 

 Identificar as  grafías «p», «l», «m», «s» minúsculas e maiúsculas en textos e asocialas correctamente 
co seu son. 

 Progresar na recitación de trabalinguas. 

 Afianzar o  trazado das letras «p», «m», «l» e «s» minúsculas e maiúsculas en pauta. 

 Iniciarse na lectura e na escritura de palabras. 

 Adquirir seguridade e destreza no trazado de grafías. 

 Completar correctamente palabras para que adquiran sentido. 

 Desenvolver a  lectura comprensiva. 

 Iniciarse na resolución de crucigramas. 

 Afianzar a  coordinación óculo-manual na escritura de palabras e frases. 

 Recoñecer algunhas palabras que se refiren a accións. 

 Afianzar o  vocabulario relacionado co inverno. 

 Identificar e discriminar os  golpes de voz (sílabas) das palabras. 

 Recoñecer o  código gráfico que representa o número de sílabas dunha palabra (I, II, III, IIII). 

 Amosar interese pola lectura e a escritura. 

 Autoavaliar o  propio proceso de aprendizaxe. 

 Recoñecer e discriminar auditivamente os sons consonánticos: [t], [n], [ ], [d]. 

 Articular e pronunciar correctamente os sons consonánticos [t], [n], [ ], [d]. 

 Percibir a  variabilidade das grafías. 

 Identificar as  grafías «t»,«n»,«ñ»,«d» minúsculas e maiúsculas en textos e asocialas ós seus sons. 

 Identificar algúns medios de comunicación: o xornal. 

 Afianzar o  trazado das grafías «t»,«n»,«ñ»,«d» minúsculas e maiúsculas libremente e en pauta. 

 Adquirir soltura e destreza no trazado das grafías: «t»,«n»,«ñ»,«d». 

 Valorar o  propio proceso de aprendizaxe. 

 Comprender e reproducir diversos textos orais: trabalinguas 

 Recoñecer tipoloxías de texto: anuncio, noticia, menú, etiquetas… 

 Asociar correctamente imaxe-frase. 

 Asociar correctamente imaxe-palabra. 

 Recoñecer o  diminutivo e o aumentativo dalgúns nomes. 

 Recoñecer e identificar algunhas familias semánticas. 

 Discriminar as  sílabas tónicas e átonas das palabras e os seus códigos gráficos. 
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 Recoñecer os  antónimos dalgunhas palabras. 

 Recoñecer e discriminar auditivamente os sons [b], [f], [r], [ ], [g], [k]. 

 Articular e emitir correctamente os sons [b], [f], [r], [ ], [g], [k]. 

 Identificar e discriminar as  grafías «b», «v», «f», «r», «g», «c», «qu» e asocialas correctamente co seu 
son. 

 Percibir e discriminar as  palabras que designan accións. 

 Respectar os  diferentes ritmos de aprendizaxe dos compañeiros/as. 

 Colaborar no bo desenvolvemento das actividades. 

 Recoñecer e discriminar auditivamente os sons [h], [h], [t°], [l], [°], [q], [ks]. 

 Articular e emitir correctamente os sons [h], [h], [t°], [l], [°], [q], [ks]. 

 Recoñecer e trazar correctamente as grafías «h», «nh», «ch», «ll», «x», «z», «x» minúsculas e «H», 
«Ch», «X» e «Z» maiúsculas, e asocialas correctamente co seu son. 

 Percibir que hai grafías iguais pero que se corresponden cun son diferente ([°] e [ks]). 

 Percibir que existe unha letra que non representa ningún son («h»). 

 Recoñecer a  estructura simple dunha frase. 

 Desenvolver o  gusto pola escritura mediante xogos lúdicos. 

 Formar correctamente frases con sentido a partir de palabras dadas. 

 Percibir o  carácter lúdico da lingua escrita. 

 Recoñecer e ler correctamente grupos consonánticos: «tr», «gr», «pr», «dr», «br», «cr». 

 Identificar e ler correctamente os grupos consonánticos: «cl», «pl», «gl», «bl». 

 Recoñecer a s tres partes dun conto ou historia (inicio, nó, desenlace). 

 Identificar as  palabras que forman un caligrama e o seu significado. 
 
 
CONTIDOS. 
 

 Trazado das grafías vocálicas minúsculas e maiúsculas en pauta.  

 Estructura e concordancia dunha frase simple.  

 Trazado das grafías vocálicas «i»,«u»,«a»,«o», «e» minúsculas e maiúsculas seguindo a súa dirección 
correcta.  

 Recoñecemento e discriminación auditiva dos sons vocálicos [i], [u], [a], [o], [e] en palabras.  

 Localización da posición dos sons vocálicos nas palabras.  

 Articulación e emisión correcta dos sons vocálicos.  

 Identificación e discriminación visual das grafías vocálicas «i«, «u», «a», «o» e «e» illadamente e en 
textos.  

 Discriminación das grafías das letras doutros símbolos.  

 Desenvolvemento da coordinación óculo-manual necesaria para realizar os  trazos das grafias 
vocálicas.  

 Identificación de diferentes tipos de textos.  

 Recoñecemento da importancia das letras para lles dar significado ás palabras.  

 Recoñecemento da linguaxe escrita como medio de comunicación.  

 Comprensión da necesidade das vocais na linguaxe.  

 Uso da linguaxe para expresar as  nosas vivencias, os nosos sentimentos e as nosas emocións.  

 Ampliación do vocabulario.  

 Uso correcto dos nomes de obxectos e elementos.  
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 Asociación de nomes específicos a nomes xenéricos: familias semánticas.  

 Identificación e expresión de calidades: o adxectivo.  

 Recoñecemento e discriminación de palabras curtas e longas e os seus códigos (—, _____ ).  

 Recoñecemento e expresión de accións: o verbo.  

 Identificación dos golpes de voz (sílabas) das palabras e o código gráfico que as representa (I, II).  

 Clasificación de palabras segundo conteñan unha ou dúas sílabas.  

 Recoñecemento do número (singular e plural) das palabras.  

 Recoñecemento e identificación do xénero das palabras (masculino e feminino).  

 Utilización do vocabulario correcto acerca do inverno.  

 Identificación e discriminación auditiva dos sons consonánticos [p], [l], [m], [s].  

 Articulación, emisión e pronunciación correcta dos sons consonánticos [p], [l], [m], [s].  

 Identificación das grafías «p», «l», «m», «s» minúsculas e maiúsculas en textos.  

 Recitación de trabalinguas.  

 Trazado das grafías das letras «p», «l», «m», «s» minúsculas e maiúsculas en pauta.  

 Lectura e comprensión de palabras.  

 Escritura de palabras.  

 Recoñecemento de diferentes tipos de textos escritos: a lista da compra.  

 Asociación das grafías das letras ós seus sons correspondentes.  

 Dominio dos trazos relacionados coa preescritura das consoantes.  

 Completación de palabras para que adquiran sentido.  

 Progresión na lectura comprensiva de palabras e na escritura destas.  

 Resolución de crucigramas.  

 Progresión da coordinación óculo-manual na escritura de palabras e frases.  

 Recoñecemento das palabras que se refiren a accións: verbo.  

 Identificación dos golpes de voz (sílabas) das palabras.  

 Recoñecemento do código gráfico que representa o número de sílabas dunha palabra (I,II,III, IIII).  

 Discriminación e utilización correcta do xénero e do número das palabras: masculino/feminino e 
singular/plural.  

 Textos orais:o trabalinguas.  

 Tipoloxías textuais: anuncios, noticia, menú, etiquetas de productos… 

 Familias semánticas.  

 Os antónimos das palabras.  

 Identificación e discriminación auditiva dos sons consonánticos [t], [n], [ ], [d].  

 Articulación , emisión e pronunciación correcta dos sons consonánticos [t], [n], [ ], [d].  

 Percepción da variabilidade das grafías.  

 Identificación e discriminación das grafías «t»,«n»,«ñ»,«d» maiúsculas e minúsculas en textos e 
asociación co seu son.  

 Identificación dalgúns medios de comunicación: o xornal.  

 Desenvolvemento da coordinación óculo-manual necesaria para o trazado das letras: «t»,«n»,«ñ»,«d» 
minúsculas e maiúsculas.  

 Asociación imaxe-frase.  

 Lectura e escritura comprensiva de palabras e frases simples.  

 Expresión oral de relatos.  

 Completación de palabras coas letras traballadas.  

 Desenvolvemento da expresión oral.  
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 As grafías «b», «v», «f», «r», «g», «c», «qu».  

 Identificación e discriminación auditiva dos sons consonánticos [b], [f], [r], [ ], [g], [k].  

 Articulación e emisión correcta dos sons consonánticos [b], [f], [r], [ ], [g], [k]. P 

 Identificación e discriminación das grafías «b», «v», «f», «r», «g», «c», «qu» e asociación cos seus 
respectivos sons.  

 Recoñecemento e discriminación visual das grafías «gue» e «gui».  

 Discriminación da presencia ou da ausencia do son [u] segundo as grafías que o acompañan.  

 Progresión na recitación de trabalinguas e poesías coa entoación e o ritmo axeitados.  

 Construcción de frases a partir de palabras.  

 Asociación do significado co significante.  

 Interese pola lectura e a escritura de novas palabras.  

 Respecto polos diferentes ritmos de aprendizaxe dos compañeiros/as.  

 Colaboración para o bo desenvovlemento das actividades realizadas na aula.  

 Identificación e discriminación auditiva dos sons consonánticos [h], [h], [t°], [l], [°], [q], [ks].  

 Articulación e emisión correcta dos sons consonánticos: [h], [h], [t°], [l], [°], [q], [ks].  

 Discriminación visual e trazado correcto das grafías: «h», «nh», «ch», «ll», «x», «z», e «x» minúsculas e 
«H», «Ch», «X» e «Z» maiúsculas, asociándoas cos seus respectivos sons.  

 Percepción da ausencia de son da letra «h».  

 Utilización correcta dos determinantes indefinidos na lingua oral.  

 Recoñecemento do carácter lúdico da lingua escrita.  

 Lectura e escritura dos grupos consonánticos: «tr», «gr», «pr», «dr», «br», «cr».  

 Identificación e lectura correcta dos grupos: «cl», «pl», «gl» e «bl».  

 Identificación das palabras que forman un caligrama e do seu significado.  

 Interese pola lectura e a escritura.  

 Gusto polos xogos de lingua.  
 
AVALIACIÓN. 
 

 Nomear palabras que conteñan o son vocálico emitido polo mestre/a.  

 Repetir a  palabra que nomea o mestre/a (man) e dar unha palmada cando apareza o son [a].  

 Emitir onomatopeas que conteñan os sons vocálicos que nomea o mestre/a (*i+ /piiii, piiiii …).  

 Escribir, no encerado, as vocais dictadas polo mestre/a, primeiro en minúsculas e despois en 
maiúsculas.  

 Escribir, con lapis de cores, nunha folla pautada, as vocais minúsculas e maiúsculas que dicta o 
mestre/a.  

 Escribir a  vocal que falta para completar unha palabra, escrita polo mestrr/a previamente no 
encerado, cun debuxo ó lado que a representa.  

 Nomear tres tipos diferentes de textos (carta, noticia de xornal, menú …).  

 Emitir o  nome xenérico que corresponde a unha colección de tres palabras que nomea o mestre/a 
(plátano, mazá, laranxa — froitas).  

 Nomear tres calidades propias (cor do pelo, dos ollos, pel …).  

 Observar o  código que debuxa o mestre/a no encerado (———), e nomear unha palabra longa. De 
seguido, nomear unha palabra curta e debuxar o  código que a representa.  

 A partir do verbo que nomea o mestre/a, inventar unha frase que o inclúa (comer— Gústame comer 
patacas; pasear— O neno vai pasear pola praia...).  
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 Dicir tres palabras de acordo ó código amosado polo mestre/a (I, II).  

 Dicir o  plural das palabras que o mestre/a emite en singular (pelota-pelotas, mazá-mazás …).  

 Completar co artigo  (o, a) as palabras que o mestre/a nomea (can, casa...).   

 Escoitar as  palabras que nomea o mestre/a e reproducir os on inicial: pao, lupa, man e saco.  

 «Ler» as consoantes escritas polo mestre/a  no encerado: p, l, m, s, minúsculas e maiúsculas.  

 Ler a s palabras escritas  polo mestre/a no encerado: pao, suma, sol e mula e explicar o  seu significado 
ou a súa utilidade.  

 Escribir, nunha folla pautada, as palabras que dicta o mestre/a: mapa, pipas, pila e sala.  

 Observar varios tipos de texto que amosa o mestre/a; recoñecer visualmente o texto correspondente 
a unha lista da compra e dicir cómo o saben.  

 Completar coas consoantes necesarias (p, l, m, s) as palabras que o mestre/a escribiu nunha folla.  

 Nomear tres accións que se poidan realizar durante o inverno (abrigarse, esquiar…).  

 Trazar, nunha folla en branco, o código gráfico correspondente ás sílabas das palabras emitidas polo 
mestre/a.  

 Emitir dúas palabras que conteñan o son [t], dúas que conteñan o son [n] e realizar o  mesmo cos sons 
[ ] e [d].  

 Asociar as  grafías minúsculas «t»,«n»,«ñ»,«d» coas súas correspondentes maiúsculas e á inversa.  

 Explicar algunha historia ou aventura que lle pasase ó neno/a ou á súa familia.  

 Ler unha palabra escrita polo mestre/a e explicar o  seu significado oralmente: maleta.  

 Escribir a s palabras que dicta o mestre/a coas consoantes traballadas ata agora: Limpo, toma, año, 
nada.  

 Explicarlles oralmente ós compañeiros/as, un obxecto ou elemento nomeado polo mestre/a: 
margarida. 

 Contar cántos golpes de voz ten a palabra nomeada polo mestre/a (de tres ou catro sílabas), trazar o  
código gráfico correspondente. 

 Dicir o  contrario da palabra nomeada polo mestre/a: feo.  

 Repetir só o son consonántico inicial das seguintes palabras: barco, fame, rosa, gato, casa.  

 Dicir unha palabra que conteña o son [r] e outra co son [ ].  

 Ler a s palabras escritas no encerado polo mestre/a: vaso, quiosco, erro, careta, gorro, queimadura.  

 Escribir o  propio nome.  

 Dicir tres accións que se poden realizar co corpo.  

 Dicir qué palabra, das dúas nomeadas polo mestre/a, se escribe con «gu»: manga, mangueira. Explicar 
por qué.  

 Formularlle dúas preguntas ó compañeiro/a situado máis cerca, coa entoación axeitada.  

 Emitir os on consonántico inicial das seguintes palabras: home, xerra, xema,  excursión, zapatilla, 
chaqueta.  

 Emitir os on consonántico medial das seguintes palabras: unha, molladura, exemplo, reflexo.  

 Ler unha frase escrita polo mestre/a no encerado e explicar o  seu significado.  

 Emitir os  sons correspondentes ás grafías da palabra: excursionista.  

 Escribir libremente, nunha folla en branco, unha frase, ilustrala e, finalmente, lérllela ós 
compañeiros/as.  

 Responder a  pregunta formulada polo mestre/a: «¿Que letra non ten son?».  
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5.  AS ÁREAS TRANSVERSAIS. 

 
  
 O currículo de Educación Infantil está impregnado de transversalidade. Como liñas xerais, 
aborarémolos contidos desde disntintos puntos de vista: 
 
 1.  A transversalidade como complemento da programación de aula. Articularemos obxectivos e 
contidos disciplinares cos obxectivos e contidos do tema ou temas transversais priorizados. Estes últimos 
servirán para completar o eixo obxecto da programación e aportarlle unha nova dimensión.   
 
 2.  As cuñas de transversalidade.  Centrarémonos en torno a temas transversais priorizados no centro 
e realizados ó longo do curso, en fechas determinadas, con fin der reforzar programacións concretas. 
 
 3.  A transversalidade coma complemento da programación que seguiremos segundo  algún proxecto 
editorial de conveniencia. O seren propostas moi xerais, será a estratrexia que teña menor incidencia dentro 
da aula. 
 
 Tratándose de Educación infantil, temos que ter en conta que o ensino é unha actividade cotidiana 
que debe satisfacer as necesidades básicas das rotinas dos nenos e nenas. Non os interesaremos nun marco de 
coñecemento construído previamente por nós, senón que debemos axudarlles a construír o seu mundo 
persoal para que podan comprender a realidade. 
 
 Por iso, mesmo nestas actividades, centraremos a programación de aula na actividade cotidiana e 
global. De ai partiorán os eixos concretos que debemos traducir en propostas didácticas onde se primarán 
valores e normas. 
 
 Para o tratamento destes temas –de todos en xeral-  utilizaremos os seguintes criterios metodolóxicos: 
   

 Enfoque globalizador. 

 Traballo cooperativo. 

 Investigación-acción. 

 Apertura ó medio. 

 Colaboración coa familia. 
  

En todas as áreas de coñecemento pódense desenvolver os temas transversais; o clima das sesións, as 
interaccións profesor-alumno, as situacións afectivas que se dean nos xogos, o contacto co medio natural, etc. 
van favorecer a socialización e o asentamento do sistema de valores que fundamenta a transversalidade.  

 
Educación ambiental   
 
Os alumnos deben comprender as relacións co medio que lles rodea e dar resposta de forma  

participativa aos problemas ambientais locais e mundiais.  Os obxectivos que a Educación Ambiental 
desenvolverá no alumnado:  

 
· Observar e escoitar o medio ambiente de forma espontánea e libre  
· Gozar a contorna de forma compatible coa súa conservación.  
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· Adquirir unha profunda sensibilidade e respecto polo medio ambiente e desenvolver unha actitude 
de responsabilidade cara á súa protección e mellora.  

 
As actividades na natureza supoñen unha oportunidade inigualable de desenvolver a Educación 

Ambiental.   Neste sentido, é moi importante desenvolver xogos e deportes que sexan respectuosos coa flora 
e a fauna (xogos sensoriais, de orientación, de limpeza) e ser moi críticos con aqueles que poden prexudicar o 
ecosistema (vehículos campo a través, escalada en paredes onde aniñan aves, etc.).  

 
Outra posibilidade é levar a clase materiais de refugallo que poidan ser utilizados en lugar de 

converterse en lixo. Algúns serán provisionais como vasos de iogur, periódicos, etc. outros formarán parte do 
almacén como pneumáticos, botes, etc. En calquera caso, podemos colabora á recollida selectiva de lixo 
levando cada material ao colector que corresponda: papel, plástico ou materia orgánica.  

 
Educación para a paz.  
 
A paz non debe entenderse só como ausencia de guerra, senón tamén como as relaciones harmónicas 

entre grupos e persoas.  
 
Entendida a paz desta maneira, temos os seguintes obxectivos para o alumnado:  
 

 Descubrir, sentir e valorar as capacidades persoais como medios eficaces que podemos pór ao 
servizo dos demais.  

 Recoñecer e valorar a propia agresividade, entendida como decisión, audacia, como unha forma 
positiva de autoafirmación da personalidade e canalizala cara a condutas que favorezan o ben 
común.  

 Desenvolver relacións de diálogo, de paz e harmonía no ámbito escolar e en todas as relacións 
cotiás.  
 

En Educación Infantil o xogo constitúe un medio insubstituíble para desenvolver relacións 
interpesonales a través da sociomotricidad. Os xogos de cooperación serán a base para conseguilo.  As 
actividades de expresión corporal supoñen outro medio de gran valora para a socialización en todas as idades. 
Comezaremos en idades temperás para adquirir o hábito de participar xuntos os nenos e nenas.  

 
Educación do consumidor.  

 
 Vivimos nunha sociedade onde parece que non se pode prescindir das cousas, onde se corre o perigo 
de medir a calidade de vida ou as persoas polo “ter máis”. Hai que dotar dunha actitude crítica cara ao 
consumo que nos fai adquirir moitos obxectos innecesarios e caros.  Os obxectivos neste tema transversal son:  
 

 Axudar a que os nenos e nenas descubran e dean prioridade ao “ser” sobre o “ter”  como medio 
de felicidade persoal.  

 Tomar conciencia das necesidades básicas para a vida distinguindo o necesario do superfluo.  

 Aprender a gozar e coidar os bens que posúen ou consomen por sinxelos e cotiáns que parezan, 
recoñecendo a súa utilidade.  

 Interpretar críticamente as mensaxes publicitarias para discorrer sobre a súa veracidade e actuar 
libre e conscientemente ante eles.  
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Unha das primeiras actitudes será a valoración e o coidado das instalacións e material. A utilización e 
confección de materiais alternativos como cordas, globos, periódicos, caixas, vasos de iogur, etc. espertará no 
alumnado actitudes favorables cara á valoración e reciclaxe destes produtos.  
 
 En época de Nadal poderíase pasar unha enquisa aos nenos sobre o que lles regalan en Reyes. Isto 
podería dar lugar a debater sobre o tipo de xoguetes, especialmente os bélicos ou os sexistas, ademais de 
analizar a súa utilidade.  

 
Educación viaria.  

 
 Este tema transversal hai que tratalo na escola desde dous puntos de vista: en primeiro lugar, para 
ensinar os comportamentos e regras básicas dos condutores e peóns e, en segundo lugar, fomentar unha 
educación para a convivencia, solidariedade no contorno urbano. Temos os seguintes obxectivos:  
 

  Aprender a usar, gozar e coidar os equipamentos urbanos, medios de transporte, zonas verdes e 
instalacións deportivas.  

 Tomar consciencia dos problemas viarios e das situacións de risco ou de perigo que poidan 
presentarse.  

 Descubrir e valorar as alternativas de lecer que nos ofrece o medio urbano e optar por aquelas que 
nos poidan proporcionar un maior goce persoal.  

 
 Novamente aparece o coidado das instalacións e materiais que utilicemos como elemento que terán 
incidencia nos comportamentos do alumnado.  A utilización de xogos de simulación relacionados co contorno 
urbano será un medio idóneo para a Educación Viaria. Tamén se poden organizar circuítos ou percorridos 
xerais nos que os nenos pasen polo rol de peóns, de condutor, de garda de tráfico ou de copiloto.  
 

Por último, na medida do posible, axudaremos a descubrir as posibilidades de lecer, recreación e 
práctica deportiva que ofrece a cidade: zonas verdes, parques infantís, circuítos para bicicleta ou carreira, 
instalacións deportivas municipais, etc.  

 
Educación para a saúde.  

 
 O concepto de Saúde evolucionou desde a simple ausencia de enfermidade até o estado completo de 
benestar físico, mental e social. A saúde forma parte do desenvolvemento da personalidade e é obxecto da 
educación, orientando ao alumnado a crear hábitos que sexan saudables na súa vida cotiá.  

 
Os obxectivos que nos expomos en relación á Saúde son: 
 

 Capacitar aos alumnos para participar activa e responsablemente na creación e xestión da súa 
saúde. 

 Coñecer e apreciar o seu propio corpo e utilizar o coñecemento sobre o funcionamento e 
sobre as súas posibilidades e limitacións para afianzar hábitos autónomos de coidado e de 
saúde persoal.  

 Recoñecer situacións e condutas que poden implicar perigos ou riscos e ser capaces de 
enfrontarse a elas con responsabilidade.  

 Coñecer e interiorizar as normas básicas para a saúde: hixiene, alimentación, coidado corporal, 
etc. 
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 Espertar e estimular o interese e o gusto polo deporte como medio para alcanzar unha vida 
saudable e para o fomento do compañeirismo, a amizade e a solidariedade.  

 
 O traballo debe comezar por unha boa estructuración do esquema corporal que facilitará o dominio 
das posturas, da lateralidad, da utilización da relaxación e respiración, contribuíndo ao mellor coñecemento do 
propio corpo e aumentando a seguridade en si mesmo.  
 
 Os hábitos de hixiene corporal e alimentación é outro tipo de traballo que podemos facer. A 
seguridade é outro aspecto que hai que coidar. En primeiro lugar evitando actividades de risco, pero, sobre 
todo, ensinando aos nenos a que valoren o perigo e actúen consecuentemente en función da situación.  

 
Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos.  

 
 O valor da igualdade constitúe unha das bases fundamentais sobre as que debe construírse o noso 
sistema educativo. A pesar de que esta igualdade debe referirse tanto á raza como á relixión, 
desenvolveremos especialmente a igualdade de ambos sexos quizais porque o machismo está demasiado 
estendido na nosa sociedade. 
 

En relación á coeducación, os mestres e mestras han de seleccionar e tratar os contidos favorecendo:  
 

 O recoñecemento do propio esquema corporal tendo en conta as características da sexualidade, 
sen cargas menospreciativas ou inhibitorias.  

 A importancia da expresión corporal como medio para desenvolver outros aspectos.  

 xogo é de gran importancia e ha de desenvolverse e aplicarse con sentido propio e non só como 
preparación para outras actividades.  

 Expor xogos modificados sen distinción de sexos.  

 Confeccionar equipos mixtos.  

 Fomentar a cooperación en todos os aspectos. 

 Facilitar que cada alumno e alumna poida atopar unha actividade significativa e satisfactoria.  
 
A actuación do mestre e mestra é fundamental para non transmitir valores discriminatorios.  

A variedade de materiais e de xogos vai favorecer que o alumnado se afaga a realizar tarefas sen 
discriminación de sexos. Cos xogos alternativos ou calquera xogo novo que non coñezan, será máis fácil 
convencer a nenos e nenas a que xoguen xuntos. 

  
Educación na sexualidade.  

 
Trátase, non só de coñecer os aspectos biolóxicos mais simples da sexualidade, senón informar, 

orientar e educar os seus aspectos sociais e psicolóxicos. En Infantil estará moi relacionada coa anterior e, máis 
ben, inmerso nela. 
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 6. A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 
  
 Dentro do Plan Xeral de Atención á Diversidade do centro, temos establecidas as liñas mestras de 
actuación para os alumnos con necesidades educativas especiais.  Convén subliñar algúns aspectos e modificar 
outros dadas as características especiais de EducaciónInfantil.  
 

CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DOS SERVICIOS DE APOIO.  

 
 Tendo sempre como referentes os principios de integración e normalización, o profesorado de PT e AL 
xunto co orientador establecerán o horario de atención ó alumnado con n.e.e. así como as distintas 
modalidades, para o que se terán en conta os seguintes criterios prioritarios: 
 

1º. Atenderase aquel alumnado que así o aconselle o correspondente informe. 
2º. Atenderase ós nenos/as con ACI. 
3º. Continuarase cos apoios iniciados, priorizando de E.I. a 6º. 
4º. Buscarase un apoio de calidade fronte a un de cantidade. 
5º. O apoio será, salvo casos que necesiten unha terapia individual moi específica, dentro da aula 
ordinaria. 
 
A proposta de atención elaborada entre o profesorado de PT e AL en xuntanza co orientador será 

presentada ó profesorado afectado para o seu coñecemento e consideración. De aquí debe xurdir a  proposta 
definitiva de prestación do servicio de apoio. 
 

REFORZO EDUCATIVO E ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

 
 
REFORZO EDUCATIVO 

Afecta a: 
-Secuencia de contidos. 
-Procedementos e instrumentos de avaliación. 
-Organización da aula: espacios e tempos. 
-Agrupamentos dos alumnos. 
-Actividades de enseñanza-aprendizaxe  e avaliación. 
-Outros aspectos metodolóxicos. 

Marco: 
Aula ordinaria co seu grupo de referencia.  

Deseño e desenvolvemento: 
Responsabilidade do profesor/a que imparte a área coa colaboración do profesorado de apoio 
e a responsable da orientación no centro. Esta colaboración non pode substituír a actuación do 
profesorado. 

Requisitos: 
-Comunicación ás familias e ó equipo directivo por parte do titor/a. 
-Rexistro no expediente académico do alumno.  

Duración: 
-O tempo que se estime adecuado. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Afecta a : 

-Obxectivos. 
-Contidos. 
-Criterios de avaliación. (Modificación, complementación , ampliación ou  supresión).  

Marco:  
Dentro e, excepcionalmente, fóra da aula. 

Deseño e desenvolvemento: 
Responsabilidade do titor ou profesorado que imparte a área ó alumno coa intervención 
directa do profesorado de apoio e a colaboración do D.O. do centro.  

Requisitos: 
-Comunicación ás familias. 
-Seguir o proceso de toma de decisións pactado no centro. 
-Autorización do S.I.T.E.  
-Rexistro no expediente académico do alumno , no informe ás familias e no libro de 
escolaridade.  

Duración: 
- Mínima dun  ciclo educativo 

 
 

PROCESO DE TOMA DE DECISIÓNS NA ATENCIÓN DE ALUMNOS CON N.E.E. 

 
 
1.-Os mestres-titores/as durante os  dous primeiros meses do curso detectan aqueles alumnos/as que 

presentan dificultades na aprendizaxe  e llo comunican ó xefe de departamento de  orientación do centro. 
 
2.-Se é un alumno/a que presenta n.e.e. evidentes debido a condicións de: sobredotación, 

discapacidade cognitiva, discapacidade sensorial, discapacidade motórica..., iníciase un proceso de avaliación 
psicopedagóxica que implica a intervención do profesorado de apoio (Audición e Linguaxe e Pedagoxía 
Terapéutica), o xefe de departamento de orientación do centro, e, se é o caso, o especialista do equipo 
específico.   Durante este proceso de avaliación psicopedagóxica o profesorado que imparte docencia directa ó 
alumno ten que colaborar na recollida de información. 

 
3.-Procederase a elaboración e aplicación  dunha A.C.I.., só se os resultados de a avaliación 

psicopedagóxica indican que non é suficiente a revisión ou  adopción de medidas de reforzo educativo.  Neste 
proceso está implicado todo o profesorado que imparte docencia directa ó alumno, o profesorado de apoio 
(P.T. e A.L.) e o xefe do departamento de orientación o centro.   

 
 4.-No caso de  que o alumno/a presente dificultades de aprendizaxe non asociadas a condicións de 
sobredotación ou discapacidade evidentes, o profesorado coa colaboración do xefe de departamento de 
orientación do centro avaliará as condicións que poden influír na aprendizaxe do alumno/a e tomaranse as 
medidas de reforzo educativo axeitadas para cada caso. 
 

5.-No caso de que as novas medidas adoptadas nun prazo determinado de tempo non resulten 
axeitadas iniciarase un proceso de avaliación psicopedagóxica. 
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6.-Unha vez realizada a avaliación psicopedagóxica iníciase, se é o caso, o proceso de elaboración da 
A.C.I. polo profesor/a que imparte cada área coa colaboración do profesorado, o profesorado que imparte 
materias na aula, o profesorado especialista en P.T. e A.L. e o  xefe de departamento de orientación do centro. 

 
 

DIRECTRICES XERAIS PARA A ELABORACIÓN DUNHA ACI. 

 
 

1.-O referente para a realización dunha ACI é o proxecto curricular de centro, concretado para cada 
ciclo. 
 

2.--O proceso dunha A.C.I. é unha tarefa na que interveñen moitos elementos e na que están 
implicados moitos docentes (profesorado que imparte docencia directa ó alumnado e profesorado de apoio)  e 
diversos estamentos (xefatura de estudios, xefe de departamento de  orientación do centro..).  Isto fai que se 
teñan que tomar moitas decisións pedagóxicas e organizativas distintas que poden producir angustia no 
profesorado, coa imposibilidade manifesta de acometer tódalas modificacións a un tempo.  Isto pon de 
manifesto a importancia de sinalar a idea de proceso no senso de que non debe esperarse á culminación do 
mesmo para tomar decisións organizativas e pedagóxicas e axustar á atención educativa. 

 
3.-O proceso de elaboración dunha A.C.I.  Debe tratar de favorecer o máis posible a incorporación de 

alumnos con n.e.e. ó currículo ordinario.  Polo tanto hai que ter en conta os seguintes criterios: 

 Introducir antes as modificacións nas formas organizativas do centro e da aula  que as adaptacións 
nos elementos curriculares. 

 As propostas de adaptación curricular que afectan a obxectivos, contidos e criterios de avaliación 
deben acometerse en primeiro lugar as modificacións por complementación e ampliación.  e só en 
último termo considerarase a supresión dos mesmos. 
 

4.-Na elaboración dunha ACI  contémplanse 3  momentos diferenciados de actuación:  

 Avaliación psicopedagóxica. 

 Toma de decisións. 

 Proposta curricular adaptada. 
 

Na avaliación psicopedagóxica, responsabilidade do xefe de departamento, o profesorado colaborará 
na recollida de información utilizando para tal fin o protocolo existente no centro.  
 

Para a toma de decisións, terá lugar unha reunión presidida polo xefe de estudios e con asistencia de 
todo o profesorado que imparta docencia directa ó alumno e o responsable da orientación no centro.  Nesta 
reunión decidirase as áreas afectadas e a responsabilidade de cada un dos participantes neste proceso. 

 
Para a realización da proposta curricular é  necesario partir das conclusións da avaliación 

psicopedagóxica recollidas no informe psicopedagóxico emitido polo xefe do departamento de orientación.  
Contémplanse os seguintes pasos na realización da proposta: 

 Concretar o nivel de competencia curricular para cada unha das áreas afectadas. 

 Concretar a proposta curricular tendo como referente  o P.C.C., concretado para cada ciclo, e o 
nivel de competencia curricular acadado polo alumno.  
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Ambas tarefas son  competencia do profesorado que imparte cada unha das áreas coa colaboración do 
profesorado de apoio as n.e.e. e o responsable da orientación no centro. 
 

5.- A avaliación e seguimento da proposta o coordinará o profesor/a  titor/a con asistencia de tódolos 
participantes. 
  

6.-As decisións adoptadas deben reflectirse por escrito segundo o protocolo adoptado polo centro. 
 
7.- No proceso de elaboración dunha ACI debe contarse dende un primeiro momento cos pais e titores 

legais  
 

 
MODELO PARA A REALIZACIÓN DUNHA A.C.I. 

 
1. - DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A: 
APELIDOS E NOME: 
DATA DE NACEMENTO:    LUGAR DE NACEMENTO: 
DOMICILIO ACTUAL:       TELÉFONO: 
CENTRO NO QUE ESTÁ ESCOLARIZADO/A: Wenceslao Fernández Flórez 
ETAPA:  Primaria  CICLO:     NIVEL: 
PERÍODO DE TEMPO PARA O QUE SE PROPÓN A A.C.I.: 
2.- DATOS FÍSICOS E DE SAÚDE: 

2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E SENSORIAIS: 
2.2. DATOS MÉDICOS RELEVANTES: 
2.3. OUTROS DATOS DE INTERESE: 

3.- DATOS PSICOSOCIAIS MÁIS RELEVANTES: 
3.1. DESENVOLVEMENTO COGNITIVO: (idade mental, capacidade intelectual, aptitudes, motricidade, 
memoria, atención, ...). 
3.2. TRAZOS DA SÚA PERSONALIDADE: (introversión/extraversión, dependencia/independencia,  grao 
de ansiedade, ...) 
3.3. INTERESES MANIFESTADOS: 
3.4. NIVEL DE ADAPTACIÓN PERSOAL E INTERACCIÓN SOCIAL: 
3.5. CURRÍCULO DE REFERENCIA: 

4.- DATOS DO CONTORNO SOCIOFAMILIAR: 
4.1. ESTRUCTURA FAMILIAR:  
NOME DO PAI:     IDADE: PROFESIÓN: 
NOME DA NAI:    IDADE:       PROFESIÓN: 
NÚMERO DE IRMÁNS/ÁS:             LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELES/AS: 
OUTROS MEMBROS/AS DA UNIDADE FAMILIAR: 
4.2. LINGUA HABITUAL: 
4.3. NIVEL SOCIOECONÓMICO E CULTURAL: 
4.4. CARACTERÍSTICAS DA DINÁMICA FAMILIAR: 
4.5. EXPECTATIVAS FAMILIARES SOBRE O ALUMNO/A: (aceptación ou non do problema, ...). 
4.6. PAUTAS EDUCATIVAS, VALORES E NORMAS NO SEO FAMILIAR: 
4.7. RELACIÓN E COOPERACIÓN CO CENTRO EDUCATIVO: 
4.8. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DA COMUNIDADE (deportivas, culturais, ...): 
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5.- DATOS DO CONTORNO ESCOLAR: 
5.1. DATOS DA ESCOLARIZACIÓN: 
5.2. FORMA ORGANIZATIVA DO CENTRO:  
5.3. FORMA ORGANIZATIVA DA AULA: 
5.4. COLABORACIÓN E/OU PARTICIPACIÓN DOS DISTINTOS SERVICIOS: 

6.- DATOS PEDAGÓXICOS: 
6.1. ASPECTOS RELEVANTES DA SÚA ESCOLARIZACIÓN: (RE, ACIs, apoios dentro e fóra do centro, ...) 
6.2. ESTILO  E ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE:  
6.3. GRAO DE MOTIVACIÓN E INTERESES EDUCATIVOS: (áreas, contidos, actividades, ... nas que está 
máis interesado e/ou seguro). 
6.4. ACTIVIDADES OU TAREFAS NAS QUE DESTACA: 
6.5. COMPETENCIAS ADQUIRIDAS: 
Usarase o modelo de avaliación da competencia curricular para especificar as competencias 
adquiridas. En cada un dos obxectivos haberá que indicar se está adquirido, se non foi iniciado, 
espediciar o que sabe ou se precisou axuda para acadalo. 
6.6. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. 

6.6.1. De provisión de medios e recursos. 

 Emprazamento escolar especializado: 

 Provisión de servicios persoais:  

 Provisión de materiais específicos:. 

 Medidas de acceso físico á escola: non son  necesarias. 
6.6.2. De adecuación curricular. 

 Nos obxectivos:  

 Nos contidos:. 

 Na metodoloxía:  

 Na avaliación:  

 Na temporalización:  
6.7. PERTINENCIA DE REALIZAR UNHA A.C.I.: 
6.8. ÁREA/S A ADAPTAR: 
6.9. RECURSOS A EMPREGAR: 
 Humanos: 
 Materiais: 
 Ambientais: 
 De comunicación: 
 Outros: 
6.10. PROPOSTA CONCRETA DE ADAPTACIÓN DA/S ÁREA/S: 
6.11. SEGUIMENTO DA A.C.I.: 

7. PROFESIONAIS PARTICIPANTES: 
O profesor/a titor/a     A profesora de P.T.  
 
A profesora de A.L.      O orientador 
 
O director: 
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 ÁREA:  

CURRÍCULO DE REFERENCIA CURRÍCULO ADAPTADO 

 
OBXECTIVOS: 
 
Incluiranse os obxectivos do 
currículo de referencia, sen 
modificar.  
Un obxectivo por cada folla. 
 
 
 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS: 
 
Especificaranse as competencias 
que ten adquiridas o neno/a en 
relación ao currículo de 
referencia.  
Especifica o que coñece, non o 
que descoñece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN    
 
Data de comezo: 
Data de remate: 
Nº de sesións:                                
 
 

 
OBXECTIVOS: 
 
Obxectivo adaptado en función do coñecemento que ten adquirido. 
 
CONTIDOS: 
 
Modificaranse os contidos e as estratexias en función do obxextivo 
adaptado. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 
De igual xeito, os criterios de avaliación serán referidos ao obxectivo 
adaptado. 
 
RECURSOS EMPREGADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*** PARA UNHA MAIOR CLARIDADE NA ADAPTACIÓN DO CURRÍCULO, CONVÉN QUE CADA OBXECTIVO 
ADAPTADO SEXA DESENVOLVIDO NUNHA SOA FOLLA. 
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 7. A AVALIACIÓN. 

 
 

CRITERIOS  E FORMAS XERAIS DE AVALIACIÓN. 

 
 

A avaliación precisa duns medios para recoller a   información necesaria que nos permite contrastar e 
valorar si se chegou onde queriamos. O proceso de avaliación podémolo dividir en sete fases: 

 

 Determinar o obxecto da avaliación (qué avaliar). 

 Seleccionar os  medios que imos  utilizar para avaliar (cómo avaliar). 

 Recoller a información necesaria. 

 Formar xuízos coa información recollida e en relación cuns criterios establecidos. 

 Tomar decisións. 

 Informar ó alumnado sobre os xuízos formados e as decisións tomadas en consecuencia. Este 
aspecto debe ir sempre interrelacionado co seguinte. 

 Recollida da información que o alumno aporte despois de coñece-los xuízos e as decisións (feed-
back). 

  
Como formas xerais de avaliación utilizarémo-las seguintes: 

 

 Avaliación formativa. Estudia tódalas variables que afectan ó proceso de ensinanza e aprendizaxe 
para realizar unha revisión das mesmas. Non espera, normalmente, ó final do proceso para revisar 
e modificar os  factores erróneos. 

 Avaliación sumativa. Controla os resultados do proceso de aprendizaxe. Non atende tanto ó 
proceso como á consecución duns resultados finais. 

 Avaliación normotípica. Los criterios de avaliación se realizan respecto a parámetros externos ó 
suxeito. 

 Avaliación personalizada. O criterio de avaliación se centra no propio suxeito e se rexe polo grao 
de progresión acadado respecto ó estado inicial. 

 Avaliación cuantitativa. Se centra no rendemento, buscando datos de avaliación obxectivos e 
perfectamente mensurables. Está moi relacionada coa avaliación normotípica. 

 Avaliación cualitativa. Non se centra na obxectividade dos datos, senón nos significados 
subxectivos e na intencionalidade. Está moi relacionada coa avaliación individualizada. 

 Avaliación externa.   A realiza o profesorado e o seu fin é valora-la consecución de obxectivos 
propostos. 

  
Estas formas están interrelacionadas e caracterizan o proceso que se utilizará nunhas circunstancias 

determinadas. 
  

Como técnicas para realiza-la avaliación, seguirémo-las seguintes: 
 

 Observación directa. O profesorado anota impresións sobre comportamentos do alumnado. 

 Listas de control. Son relacións de conductas observables, ás que se responde simplemente si son 
realizadas ou non. 
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 Escalas de puntuación. No só hai que valorar si a tarefa se realiza ou non. Permiten realizar unha 
valoración do grao de de alcanzado. 

 Probas de execución. O alumnado realiza unha tarefa na que se valora non só o resultado, senón 
tamén a duración, a velocidade e o grao de eficacia da execución. 

 Tests. Son situacións experimentais estandarizadas que cuantifican nunha escala predeterminada 
as conductas do alumno. 

 Traballos do alumno. 
  

Calquera técnica utilizada para avaliar debe cumprir uns requisitos mínimos de fiabilidade, validez, 
obxectividade e normalización. 
  

O criterio prioritario para realizar as avaliacións será o respecto polas características individuais do 
alumnado. O obxecto da avaliación estará menos centrado na consecución duns contidos que no proceso con 
que se levou a cabo esta adquisición. O centro do proceso de avaliación serán así os centros de interese nun 
proxecto curricular aberto, no que será o profesorado, en última instancia, o que estableza os obxectivos 
terminais e a distribución de contidos 
  

A avaliación do alumno/a debe facerse atendendo a tres áreas complementarias: cognoscitiva, motriz 
e afectiva. Salvando as diferencias concretas existentes, poderíamos facer corresponder estas áreas cos 
conceptos, procedementos e actitudes. Na área cognoscitiva deberemos valora-lo grao de coñecemento dos 
contidos de cada área, a comprensión e aplicación dos seus procedementos e a comprensión e o consecuente 
dominio do vocabulario relacionado coa materia, así como o coñecemento das distintas habilidades básicas. 
Na área motriz, o desenvolvemento das capacidades perceptivo-motrices e o seu afianzamento son os 
obxectivos principais deste ciclo. Senta-las bases para un correcto desenvolvemento futuro supón que a estas 
idades o alumnado desenvolva o seu esquema corporal ata acadar un nivel de autonomía corporal que lle 
permita no futuro relacionarse co medio. En canto á área afectiva, consideramos fundamental que o 
profesorado obteña información para avalia-las actitudes do alumnado cara a as propostas e actividades, as 
súas preferencias como eixo motivacional e as súas relacións co mundo e as persoas que lle rodean. 
  

Os contidos deben ser avaliados en canto á súa adecuación ós obxectivos propostos. Os métodos e as 
técnicas de ensinanza deben ser avaliados en canto á adecuación ós contidos e ás características do grupo de 
clase.   
  

A  avaliación terá en conta outros factores, como son: o profesorado  (preparación da materia, 
adecuación dos métodos e contidos á realidade dos alumnos, coñecemento dos alumnos, utilización de 
medios...) e os medios utilizados en relación cos medios dispoñibles. 
  

Consideramos que a estas idades, se ben hai patróns de desenvolvemento comúns a todo o alumnado, 
o grado de desenvolvemento das capacidades ven condicionado polas características individuais de cada un. 
Por iso, a avaliación debe tender a ser individualizada, centrada máis nas características individuais do 
alumno/a e no seu progreso respecto a niveis anteriores que na consecución  dunhas marcas e na realización 
dunhas probas. Esto no quere dicir que prescindamos das probas obxectivas para avaliar, pero, á hora de 
programarnos unha forma de constatar o grado de aprendizaxe do alumno/a, propoñemos probas de carácter 
cualitativo, dadas as características das conductas obxecto de avaliación. 
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CARACTERÍSTICAS DA AVALIACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
 

A etapa de Educación Infantil ten un carácter globalizador. Todas as áreas de traballo se relacionan 
entre si e superpóñense, porque ante o neno hai unha única realidade global. En Educación Infantil, a 
avaliación é global, continua, e de carácter formativo. 

 

 Valórase o desenvolvemento alcanzado polo neno e identifícanse as aprendizaxes adquiridas. 

 A técnica principal do proceso de avaliación é a observación directa e sistemática, e esta realízase 
continuamente, non só en momentos puntuais. 

 Os resultados da avaliación sérvenlle ao docente para ir orientando a propia acción educativa.  
 

A Educación Infantil é unha etapa educativa con identidade propia. Os obxectivos, fins e principios 
xerais que queremos conseguir ao longo desta etapa establécense no currículo de Educación Infantil. É a 
administración educativa a que determina as ensinanzas mínimas deste currículo, e son os centros docentes os 
que desenvolven e completan o currículo para aproximalo á realidade das súas aulas, do seu contorno e da 
propia identidade educativa do centro. 
 

O currículo de Educación Infantil ten como fin lograr o desenvolvemento integral e harmónico da 
persoa. É dicir, o desenvolvemento da persoa no plano físico-motor, emocional-afectivo, social e cognitivo. 
 

Conseguimos un desenvolvemento integral traballando tanto actitudes como conceptos e 
procedementos. O docente ofrécelle ao neno diferentes situacións de aprendizaxe e vaino guiando no 
descubrimento de si mesmo como persoa, do seu contorno máis próximo e do mundo que o rodea. 
Desenvolvemento e aprendizaxe son procesos dinámicos que teñen lugar como consecuencia da interacción 
do neno co contorno. 
 

Cada neno ten o seu propio ritmo de aprendizaxe e proceso de maduración. Neste proceso, a 
avaliación proporciona a información sobre aprendizaxes adquiridas polo neno, ritmo de aprendizaxe e 
valoración do desenvolvemento alcanzado. 
 

A avaliación deberá facerse en todos os ámbitos docentes, non só se avalía o proceso de aprendizaxe 
do neno, tamén é enriquecedor avaliar o proceso de ensinanza, os medios e procedementos facilitados para 
conseguir un proceso de aprendizaxe óptimo, eficaz e de calidade; avalíase a consecución dos obxectivos 
educativos da etapa e das áreas. 
 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
 

 O principal instrumento de avaliación en Educación Infantil é a observación directa. Observamos 
actitudes, destrezas e procedementos empregados na resolución de actividades e anotamos os 
datos observados nunha folla de rexistro. Cada profesor confecciona unha folla de rexistro cos 
aspectos que quere avaliar nese trimestre e vai anotando datos de cada un dos nenos ao longo do 
trimestre. 

 Contamos co traballo realizado polo neno ao longo do trimestre. Valoramos as fichas, os cadernos, 
as actividades realizadas na clase e a participación que o neno foi tendo en cada unha delas. 
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 No boletín de avaliación reflíctense os aspectos da aprendizaxe do neno máis xerais e significativos 
dese trimestre. Os criterios de avaliación que se utilizan son máis xerais e en menor número que 
os utilizados como criterios de avaliación da unidade. No primeiro caso (criterios de avaliación da 
unidade), a avaliación serve de orientación ao profesor; no segundo caso (boletín de avaliación), 
serven para realizar unha avaliación puntual e individual a cada neno. 

 A información obtida ao observar como se desenvolve o neno noutros momentos escolares, no 
comedor, nos xogos do patio, nos momentos de acollida (chegada ao colexio) e recollida (saída do 
colexio). 

 A información proporcionada polos pais e obtida en entrevistas co titor ou outros membros do 
equipo docente. 

 
 

AVALIACION DA COMPETENCIA CURRICULAR. 

 
ÁREA DE IDENTIDADE E AUTONOMÍA PERSOAL 
 

1.- Coñece global e segmentariamente o corpo humano. 
 

1.1.- Identifica as partes principais do corpo: cabeza, tronco, extremidades: brazo e man, perna 
e pé. 
1.2.- Identifica as partes principais da cabeza: ollos, cellas, pestanas, nariz, boca, pelo, 
meixelas... 
1.3.- Identifica as partes principais do tronco: peito,lombo lombo, cintura... 
1.4.- Identifica as partes principais das extremidades: ombro, cóbado, pulso, man e dedos, 
talón, muslo, xeonllo, nocello, pé, dedos, talón 
1.5.- Identifica a columna vertebral 
1.6.- Identifica as características corporais persoais e diferenciais: sexo, color do pelo, ollos... 

 
2.- Distingue e controla as necesidades básicas do propio corpo (fame, sede, necesidade de evacuar...) 

 
3.- Identifica e manifesta certas sensacións e sentimentos propios e nos demais: tristeza, enfado, 
contento... 

 
4.- Valora positivamente a súa propia identidade e as demostracións de afecto dos adultos próximos e 
os demais nenos 

 
5.- Ten unha actitude de respecto coas características das outras persoas sen discriminar en relación 
con calquera carácter diferenciador. 

 
6.- Mantén axeitada coordinación e control corporal. 
 

6.1.- Realiza desprazamentos: adiante, atrás, de puntillas, de talón, subir e baixar escaleiras 
alternando os pés... 
6.2.- Realiza saltos cun pé, cos dous pés... 
6.3.- Mantén o equilibrio sobre unha liña, sobre un banco en posición horizontal. Mantense de 
pé cos ollos pechados, de puntillas.. 
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6.4.- Ten coordinación visomotora para lanzar, recibir e botar. 
6.5.- Manifesta independencia dos brazos, mans e dedos entre si. 

 
7.- Realiza actividades manipulativas: recortar, picar siluetas, enfiar, debuxar, modelar formas 
redondas e cilíndricas... 

 
8.- Usa axeitadamente as nocións espaciais, temporais e de cantidade básicas: arriba, abaixo, nun lado, 
noutro, día, noite, antes, despois, pouco, alto, baixo, largo, curto, groso, delgado, cheo, baleiro... 

 
9.- Regula a propia conducta. 
 

9.1.- Resolve tarefas cotiás sinxelas: recolle e ordena xoguetes, pon e quita materiais, vestirse 
e espirse... 
9.2.- Demora a satisfacción das súas necesidades en función das explicacións e peticións dos 
outros: pide, da, pregunta, explica... 
9.3.- Manifesta actitudes de axuda e colaboración, así como de recoñecemento de erros e 
aceptación das correccións. 

 
10.- Cumpre as normas básicas en distintas situacións da vida cotiá 
 

10.1.- Na relación e convivencia. 
10.2.- Nas comidas 
10.3.- Nos xogos 
10.4.- Nos desprazamentos 

 
11.- Ten hábitos de hixiene, seguridade persoal... 
 

11.1.- Realiza autonomamente ou con supervisión tarefas de hixiene persoal 
11.2.- Manifesta coñecementos adecuados e practica hábitos relacionados co descanso 
11.3.- Utiliza instrumentos e instalacións evitando situacións de perigo 
11.4.- Colabora coa limpeza do entorno 
11.5.- Practica hábitos adecuados para manter unha alimentación san. 

 
ÁREA DO MEDIO FÍSICO E SOCIAL 
 

1.- Coñece as principais características da escola, casa e barrio e os desprazamento precisos. 
 

1.1.- Coñece as características da escola e da casa así como a función das dependencias. 
1.2.- Oriéntase nos espacios habituais (desprazamentos dentro do colexio, lugares próximos á 
súa casa,  recoñece o itinerario da casa á escola...) 

 
2.- Coñece, sinte a pertenencia e participa en grupos sociais mantendo comportamentos socialmente 
axustados. 
 

2.1.- Recoñece polo nome  ós compañeiros e as persoas que pertencen á familia, escola, 
barrio...que sexan significativas no entorno. 
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2.2.- Participa na vida escolar con actitudes de colaboración cos compañeiros, afecto ós 
adultos próximos, asunción de responsabilidades, respecto ós outros, uso axeitado dos 
obxectos, respecto polas normas que rexen a convivencia... 

 
3.- Coñece as características máis destacadas do entorno. 
 

3.1.- Coñece as actividades habituais que realizan persoas do seu entorno 
3.2.- Recoñece animais domésticos do entorno 
3.3.- Identifica e recoñece a utilidade dalgúns establecementos e servicios comunitarios. 
3.4.- Distingue distintos tipos de paisaxes 

 
4.- Identifica os medios de comunicación máis elementais: TV, radio, prensa.. 
 
5.- Relaciona o tempo con distintas actividades da vida social: verano-vacacións, festa-non escola, l

 aboral-escola, inverno-Nadal... 
 

6.- Explora e identifica obxectos, clasificán-doos con respecto ás súas características. 
 

6.1.- A través dos sentidos. 
6.2.- En función de características 
6.3.- Planifica a acción anticipando os efectos: materiais e obxectos perigosos, fráxiles, que 
manchan... 

 
7.- Mostra curiosidade, respecto e coidado cos materiais e os comparte cos outros nenos. 

 
8.- Manifesta coñecemento dos animais e plantas do seu entorno e doutras paisaxes. 
 

8.1.- Os discrimina segundo características relevantes e sobresaíntes 
8.2.- Establece semellanzas e diferencias 
8.3.- Establece relacións entre animais, plantas e persoas. 

 
9.- Manifesta nas relacións co entorno: 
 

9.1.- Coidado nos seus elementos e participación para o mantemento: coidar plantas, animais, 
papeis na papelera.. 
9.2.- Valoración dos factores de risco e cumpri-mento das normas elementais de seguridade. 
9.3.- Interese por participar en actividades de tempo libre e natureza, xogos, festas... 

 
ÁREA DE COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 
 

1.- Utiliza un vocabulario sinxelo referido a persoas, obxectos, accións e cualidades do seu entorno 
 

2.- Produce frases sinxelas con pronunciación e estructuración adecuada. 
 

3.- Evoca e relata contos, feitos, situacións da vida cotiá ordenados no tempo. 
 

4.- Usa formas socialmente establecidas para saudar, despedirse e solicitar. 
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5.- Utiliza as normas que rexen o intercambio lingüístico en situacións de diálogo. 

 
6.- Comprende as intencións comunicativas dos adultos e doutros nenos 
 

6.1.- Sigue ordes que conteñen un verbo 
6.2.- Sigue ordes que conteñen dous verbos 
6.3.- Sigue ordes que conteñen tres verbos 
6.4.- Capta os detalles máis importantes dunha narración cando se lle pregunta ¿quen?, ¿por 
que?, ¿que pasou?... 
6.5.- Dáse conta dos absurdos en relatos e razoamentos sinxelos. 

 
7.- Manifesta interese por participar en situacións de comunicación oral. 

 
7.1.- Expresa desexos, necesidades, sentimentos 
7.2.- Reproduce textos de tradición cultural 
7.3.- Respecta as produccións dos outros. 

 
8.- Comprende e produce imaxes e símbolos sinxelos como forma de comunicación. 

 
8.1.- Interpreta imaxes que acompañan a textos establecendo relacións 
8.2.- Comprende e reproduce imaxes secuenciadas 
8.3.- Produce e utiliza sistemas de símbolos sinxelos para transmitir mensaxes simples: 
linealidade, orientación dereita-esquerda, posición do papel.. 
8.4.- Recoñece símbolos, signos e palabras familiares.. 

 
9.- Demostra interese cara á comprensión de símbolos sinxelos como forma de comunica-ción escrita. 

 
10.- Manifesta habilidades perceptivo motrices para elaborar realizacións plásticas. 
 

10.1.- Punzar, recortar, colorear... 
10.2.- Uso de utensilios e materiais básicos: barro, plastilina, ceras, lapis... 
10.3.- Suxeita adecuadamente o útil 
10.4.- Realiza trazos sinxelos seguindo unha pauta 
10.5.- Copia formas sinxelas do entorno. 
10.6.- Distingue cores primarias e secundarias e o contraste claro-obscuro. 

 
11.- Produce elaboracións plásticas como forma de expresión. 

 
12.- Coida os materiais e instrumentos que se utilizan nas produccións plásticas. 

 
13.- Discrimina e recoñece sons e contrastes básicos. 

 
14.- Interpreta cancións sinxelas e coñecidas seguindo o ritmo e a melodía. 

 
15.- Atribuír cualidades ós obxectos e establecer relacións entre eles. 
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15.1. -Nomear atributos de cor, forma, tamaño, peso, grosor e lonxitude de obxectos 
coñecidos 
15.2.- Indicar criterios de semellanza e diferencia 

 
16.- Utilizar series numéricas ata 9 

 
17.- Resolver problemas que impliquen a aplicación de operacións básicas sinxelas: quitar, engadir. 

 
18.- Utilizar nocións espaciais  básicas para situar e desprazar obxectos e persoas: sobre-baixo, dentro-
fora, pechado-aberto... 

 
19.- Estimar e ubicar a duración de certas rutinas da vida cotiá en relación coas unidades de tempo. 

 
20.- Manifestar gusto e curiosidade por explorar, contar, comparar obxectos e por actividades que 
impliquen por na práctica coñecementos sobre as relacións entre obxectos. 

 

 En todos os items de avaliación haberá que especificar se o obxetivo está adquirido (A), non foi 
iniciado (NI), especificar o que coñece, ou, no seu caso, precisou de axuda (Ax.) 
 
 
 
 

CRITERIOS XERAIS DE PROMOCIÓN. 

 
  

As características da Educación Infantil non permiten establecer uns criterios definidos por 
consecución de obxectivos coma noutras etapas educativas.  A diferencia entre graos madurativos dos nenos e 
nenas aconsella moita mesura á hora de adoptalos, e sempre estarán en función  do desenvolvemento do 
neno ou nena. 
 
 Coma criterio xeral, tódolos alumnos e alumnas promocionarán ó nivel seguinte, independentemente 
do grao de consecuación os obxectivos. Só en casos moi especiais, e logo dunha avaliación, na que intervendrá 
tamén o departamento de orientación, poderá aconsellarse e solcitarse a permanencia dun ano máis  en 
Educación Infantil. 
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8. A METODOLOXÍA. 

 
 

O CONTO COMO ESTRATEXIA. 

 
 
Consideramos imprescindible o conto como estratexia para fomentar o desenvolvemento da 

comprensión e a expresión verbal dos nenos e as nenas destas idades, para facilitarlles a interpretación da 
realidade, para que adquiran actitudes, valores e normas, etc. Ademais, o conto utilízase como un elemento 
motivador, a través do cal se propoñen distintos xogos e actividades relacionados cos contidos das unidades, o 
desenvolvemento de hábitos e a intelixencia emocional. 
 

O conto é unha pequena obra de arte destinada a proporcionar alegría, diversión, evasión, emocións, 
imaxinación, etc.; todos estes aspectos son características propias da idade infantil. 
 

Para a nosa actividade docente, usaremos os contos por: 
 

-  Favorecer o desenvolvemento de hábitos de atención. 
-  Ampliar experiencias e coñecementos. 
-  Xerar e canalizar a expresión de sentimentos. 
-  Aumentar o vocabulario. 
-  Desenvolver a creatividade. 
-  Inculcar normas morais. 

 
 Criterios para seleccionar un conto 
 

Desde o punto de vista pedagóxico, o primeiro criterio é ter claro como son os nenos e as nenas ás que 
vai destinado, o seu momento de desenvolvemento, os seus intereses e a súa capacidade de comprensión. Os 
aspectos que deben considerarse ao elixir os contos destinados a nenos e nenas desta etapa educativa son: 
 

-  Temática. 
-  Estrutura literaria. 
-  Estrutura material. 

 
Criterios para utilizar e narrar un conto 
 

Para responder ás características dos nenos e as nenas, o conto debe ter: 
 

-  Rapidez de acción. 
-  Tema sinxelo pero con certo misterio. 
-  Elementos reiterativos. 
-  Adecuación dos aspectos formais: vocabulario, lonxitude, tamaño da letra, ilustracións... 

 
A finalidade didáctica é espertar o gusto pola lectura e ser un medio para motivar e desenvolver a 

linguaxe, a memoria e a atención. 
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A narración estará influída polas características subxectivas da narradora, como expresividade nos 
xestos, pausas, entoación, timbre de voz, ritmo, claridade, capacidade de suscitar emocións e propiciar a 
intervención dos nenos. 
 

FANTASÍA E CREATIVIDADE. 

 
 
A educación ten como finalidade o desenvolvemento das capacidades para formar persoas 

integramente, en todas as súas potencialidades. 
 

Unha das capacidades humanas que maior valor individual e social ten é a creatividade. A creatividade 
é un complexo de calidades entre as que podemos sinalar: capacidades, estilos cognitivos, actitudes, 
estratexias.  Tamén se entende por creatividade a capacidade de encontrar respostas novas ás situacións e 
problemas. Chegar a ser creativo supón activar as posibilidades, desbloquear as inhibicións, aprender e decidir 
por un mesmo. 
 

Os nenos e as nenas de Educación Infantil están no «mellor momento para iniciar o proceso do seu 
propio desenvolvemento» que, por ser o seu, será distinto dos demais; terán a oportunidade de desenvolver 
as súas capacidades de forma creativa. Para isto, o ensino deberá: 
 

 Respectar a individualidade de cada neno e cada nena en canto é diferente e único, polo simple 
feito de ser persoa. 

 Potenciar unha aprendizaxe de carácter innovador con actividades que inspiren e favorezan a 
creatividade. 

 A educación será integral desenvolvendo as capacidades cognitivas, afectivas, sociais…, pois o 
proceso creativo ten a súa orixe no ser humano. 

 Propoñer e valorar xogos de fantasía. 

 Liberar medos e dogmatismos. 

 Potenciar o autodesenvolvemento. 
 

A escola ten a responsabilidade de iniciar o desenvolvemento creativo que dará como resultado unha 
persoa aceptada como útil e satisfactoria para o grupo social. A intervención da mestra resulta esencial para 
estimular a creatividade do neno e da nena, e contrarrestar estereotipos e convencionalismos.  Por último, hai 
que sinalar que na creatividade infantil o que se valora é o proceso desenvolvido e no que o menos importante 
será o produto obtido. 
 

XOGOS E ACTIVIDADES. 

 
 

O xogo pódese definir como actividade lúdica que comporta un fin en si mesma, con independencia de 
que, en ocasións, se realice por un «motivo extrínseco». O xogo debe caracterizarse por ser espontáneo, 
pracenteiro, voluntario e que esixe participación activa. É un elemento educativo de primeira orde para 
traballar todos os contidos que desempeña as seguintes funcións: 
 

 Contribúe á exploración e ao descubrimento. 

 Facilita a socialización. 

 Regula as tensións do neno e da nena. 
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 Favorece a estrutura da linguaxe e do pensamento. 

 Proporciona gozo e diversión. 

 Exerce unha función relaxante. 

 Posibilita a aprendizaxe significativa. 
 

Consideramos o xogo como recurso didáctico é utilizado na práctica educativa porque, a través del, os 
nenos e as nenas observan, exploran, descobren, comunícanse, relaciónanse, etc., converténdose, o xogo, no 
motor de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe e nun recurso didáctico en todas as áreas do currículo de 
Educación Infantil. 
 

O xogo é tamén fonte no desenvolvemento infantil, porque potencia as distintas facetas ou 
capacidades dos nenos e as nenas, contribúe ao desenvolvemento das súas capacidades cognitivas, socio 
afectivas, motrices e verbais. 
 

TIPOS DE ACTIVIDADES. 

 
 
A intervención educativa que promove a aprendizaxe concrétase, en último termo, nas actividades que 

se desenvolven na escola. O deseño e o desenvolvemento das diferentes situacións de ensinanza-aprendizaxe 
requiren diversos tipos de actividades que respondan ás necesidades dese proceso e desenvolvan as distintas 
capacidades dos nenos e as nenas. 
 

Distinguimos as seguintes actividades: 
 

 Actividades motivadoras: requiren coñecer os intereses, ideas e opinións dos nenos e as nenas 
sobre os contidos que se van desenvolver. 

 Actividades de desenvolvemento: son as que teñen en conta os coñecementos previos, a 
motivación, o grao de desenvolvemento das diferentes capacidades, os recursos, o tempo para 
realizalas... Dentro destas actividades pódense incluír: 

 Actividades previas, destinadas a iniciar a aprendizaxe. 

 Actividades de ampliación, para alumnos de aprendizaxe rápida. 

 Actividades de reforzo, dirixidas a consolidar as aprendizaxes. 

 Actividades alternativas, propostas para alumnos con problemas de aprendizaxe. 

 Actividades de avaliación, deseñadas para avaliar os alumnos; non son actividades distintas, senón 
que están integradas dentro do proceso de ensinanza. 

 
Tendo en conta as características de Educación Infantil, as actividades atenderán a unha proposta 

globalizadora. Non obstante, segundo a necesidade de distribuír a aula en áreas de traballo, programar 
obxectivos e contidos, e desenvolver procedementos, podemos considerar diferentes actividades: 
 

 Actividades psicomotrices. 

 Actividades de linguaxe. 

 Actividades de lóxica-matemática. 

 Actividades plásticas, artísticas. 

 Actividades de dramatización. 
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9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIAIS. 

 
 

MATERIAIS PARA A ORGANIZACIÓN DE AULA. 

 
 
Os materiais constitúen un instrumento importante para o desenvolvemento da tarefa educativa; son 

utilizados para levar a cabo a actividade, o xogo e a aprendizaxe. 
 

Os recursos didácticos son importantes en todo proceso de ensinanza-aprendizaxe, máis aínda en 
Educación Infantil, onde os nenos e as nenas aprenden a través das distintas experiencias e necesitan, polo 
tanto, diversos materiais para desenvolver esas experiencias. 
 

Podemos distinguir os conceptos de equipamento e de material didáctico. 
 

O equipamento podémolo entender como o conxunto de materiais, equipo e información necesarios 
para desenvolver a aprendizaxe. A súa clasificación sería: 
 

 Materias primas: xiz, papeis, pinturas, etc. 

 Utensilios para medir, cortar, unir, mesturar, etc. 

 Fontes de información: carteis, plantas. 

 Recipientes para almacenamento. 

 Instalacións para exposicións. 
 

O material didáctico ou recursos didácticos son todas as ferramentas necesarias que utilizan tanto os 
alumnos como o profesor no desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Para iso contamos con: 
 

 Materiais para o desenvolvemento do currículo. 

 Materiais que faciliten as actividades de ensinanza-aprendizaxe. Dentro deste grupo cabe 
destacar: materiais impresos, materiais audiovisuais e outros materiais informáticos. Coñecendo e 
estruturando estes materiais, temos que organizalos en zonas de actividade dentro da aula, que 
serían: 

 Materiais para o desenvolvemento do xogo simbólico. 

 Materiais para o coñecemento do medio. 

 Materiais para o desenvolvemento da linguaxe. 

 Materiais de desenvolvemento psicomotor. 

 Materiais de desenvolvemento da linguaxe musical. 

 Materiais de desenvolvemento da linguaxe matemática 

 Materiais de desenvolvemento de actividades artísticas e plásticas. 
 

Os recursos didácticos son todos os obxecos, accións ou situación que son útiles para favorecer a 
aprendizaxe do alumnado e permiten a tarefa docente do profesorado.  
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CRITERIOS PARA A SELECCIÓN E O USO DE MATERIAL  EDUCATIVO  

 
   

O neno aprende a través das experiencias, é así que se require de recursos para experimentar e 
realizar unha aprendizaxe activa. Estes recursos ou materiais educativos cumpren a función de provocar que 
os nenos comenten, experimenten, deduzan, fagan hipótese, escoiten, debuxen escriban, etc. A súa 
importancia radica en que enriquecen a experiencia sensorial, base da aprendizaxe. Aproximan ao neno á 
realidade do que se require ensinar, ofrecéndolle unha noción máis exacta dos feitos ou fenómenos 
estudados.  
 
 O material educativo é aquel que coa súa presenza manipulación, etc., provoca a emerxencia, 
desenvolvemento e formación de determinadas capacidades, actitudes ou destrezas en lle neno/a, non é un 
medio que facilite o ensino, é o ensino mesma, manipular é xa aprender.  

 
Así, desde a perspectiva constructivista da aprendizaxe de Piaget lémbrase que na primeira infancia a 

intelixencia dos nenos é, sobre todo, práctica. E iso significa que a acción ó manipulación directa sobre os 
obxectos é a base para que os alumnos poidan levar a cabo os procesos de asimilación que lles permiten a 
adquisición de calquera tipo de aprendizaxe. E claro, esta acción só é posible se na aula disponse recursos 
materiais para o traballo escolar.  

 
Estes materiais son os que estarán en constante contacto cos nenos e serán as ferramentas 

facilitadoras de aprendizaxe, por iso débense ter en conta certos criterios ao seleccionalos:  
 
ASPECTO FISICO  
 

 O material educativo debe ser resistente e garantir unha durabilidad a longo prazo.  

 tamaño adecuado permite a fácil manipulación.  

 Seguridade: Bordos redondeados, arestas que non corten.  

 Elaborado con sustancias non tóxicas.  

 De fácil manexo ao manipulalos, de ser posible presentalos en envases transparentes para a súa 
identificación  

 e que reúnan facilidades para o traslado.  

 Atractivos, é dicir, con deseños de cores vivas que espertan a atención e curiosidade e os nenos.  
 

ASPECTO GRAFICO 
 

 A impresión debe ser clara.  

 As cores deben estar claramente definidos.  

 A diagramación: áxil e fluída.  

 tamaño debe ser apropiado.  

 As ilustracións deben ser claramente pertinentes.  
 
ASPECTO PEDAGOXICO 

 

 Coherencia coas competencias curriculares. Débese establecer claramente a finalidade do material 
con relación ás capacidades competencias do currículo. Con frecuencia ven as aulas con materiais 
moi vistosos nos sectores, pero que só son adornos sen posibilidades de uso por parte dos nenos.  



 

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 
Joaquín Planells,  15007     A Coruña     981241022     

Equipo de Educación Infantil                          

 
 

86 Criterios para a selección de materiais.. 

 

 Polivalentes, é dicir que poidan ser utilizados para estimular competencias das diferentes áreas e 
en variedades que se programen dentro dun marco globalizados de acción.  

 Os nenos poden usalo de maneira autónoma.  

 Debe ser compatible cos intereses e necesidades de aprendizaxe dos nenos e adecuado ao nivel de 
desenvolvemento dos educandos.  

 Non moi estruturado, é dicir que permitan activar a imaxinación do neno a trabes de diferentes 
propostas de uso.  

 
 

CONDICIÓNS PARA O USO DE MATERIAL EDUCATIVO  

 
 

 Fomentar o traballo en grupo e a aprendizaxe significativa dos nenos.  

 Estimular a observación, experimentación, o contacto coa realidade e o desenvolvemento da 
conciencia crítica, a actividade creadora.  

 Favorecer o intercambio de experiencias cos seus compañeiros e o docente.  

 Propiciar a reflexión.  

 Fomentar a investigación.  

 Estimular o exercicio de actividades que contribúen ao desenvolvemento de novas habilidades, 
destrezas, hábitos e actitudes. 
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19. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS. 

 
 

DESEÑO DO ESPAZO ESCOLAR. 

 
 

O deseño dos espazos da aula debe ter en conta os seguintes criterios: 
 

 Orientar o deseño duns ambientes estimulantes, seguros e educativos. 

 Ofrecer espazos e recursos para que os nenos e as nenas poidan realizar distintos xogos e 
actividades en gran grupo, en pequenos grupos e individualmente. 

 Facilitar a introdución ou retirada de materiais dos distintos espazos para adecualos ás unidades 
didácticas e ás propostas de actividade. 

 Contribuír a que o traballo dos profesores e as profesoras sexa máis fácil e eficaz, máis ameno e 
estimulante. 

 
O espazo escolar vén condicionado polas características dos alumnos de Educación Infantil. En 

calquera lugar, en calquera momento e con calquera material pódese desenvolver a acción educativa, se existe 
a intencionalidade, se se deseñan uns obxectivos, se se organizan tempo e espazo e se crea un ambiente 
educativo.  O medio no que os nenos e as nenas se desenvolven promove, facilita ou potencia determinadas 
condutas ou actividades.  Polo tanto, o deseño do espazo escolar estará en función das necesidades intereses 
e características psicopedagóxicas dos alumnos. Dentro destas necesidades destacamos: 
 

 Necesidades fisiolóxicas: alimentación, sono, seguridade, hábitos.  

 Necesidade de autonomía. 

 Necesidade de socialización. 

 Necesidade de movemento. 

 Necesidade de xogo. 

 Necesidade de comunicación, descubrimento. 

 Necesidade de inserción cultural. 
 

De todo o anterior derívase que non existe unha única organización do espazo escolar que nos poida 
servir de modelo, o único criterio é que favoreza o desenvolvemento de todas as capacidades. 
 

A aula pódese organizar por recantos, talleres, etc., segundo a actividade a realizar e segundo se 
distribuíse o material; xunto a isto podemos destacar as características físicas da aula e do centro; no que 
respecta ás dimensións, orientación, servizos necesarios, material mobiliario, zonas, ambientes, etc., todo este 
equipamento ou dotación, xunto coa estrutura, é competencia das autoridades, que velarán por que estes 
equipamentos satisfagan as necesidades dos alumnos e serán espazos entendidos como lugares onde se 
realicen as experiencias, se posibiliten distintas formas de agrupación, os nenos se sintan cómodos e logren as 
diferentes aprendizaxes. 
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PLANS DE ACOLLIDA, ADAPTACIÓN E PREPARACIÓN PARA PRIMARIA. 

 
 
PLAN  DE  ACOLLIDA 
 

Non cabe dúbida de que cada ano chegan por primeira vez ós colexios unha serie de persoas: ben 
alumnado, ben profesorado; e ese primeiro contacto, que sempre xera un certo estado de ansiedade, cómpre 
que sexa algo agradable e facilite unha mínima seguridade e tranquilidade dende os primeiros momentos. 
Pero, para que iso suceda é necesario planificar eses primeiros instantes, eses primeiros días; planificación que 
debe realizarse dende dentro do sistema, dende o propio centro; de xeito que se acolla ós novos 
compañeiros/as e alumnos/as cun tacto especial.  
 

Con esa intención é coa que se deseña e redacta este Plan de Acollida; que, como pode apreciarse na 
súa estructura e desenvolvemento, contempla as novas incorporacións dende dous puntos de vista: dende o 
do alumnado de novo ingreso e dende o do profesorado recén incorporado. Pensando neles/as establécense 
unha serie de obxectivos e actuacións que se recollen ó longo do Plan e que teñen unha dobre finalidade: 
favorece-los primeiros contactos coa institución, por unha parte; e sistematizar e favorece-las actuacións dos 
distintos equipos existentes no colexio (equipo directivo, equipos docentes, ...), por outra. 
 

Se cadra, os criterios de adscrición do alumnado non deberían formar parte do plan de acollida.  Sen 
embargo, tendo en conta que a institución escolar está integrada por persoas, cremos que convén remarcalos 
para favorece-la mellor integración dos nenos. 
 
OBXECTIVOS XERAIS: 
 

 Facilita-lo tránsito da familia á escola. 

 Implicar ás familias no período de adaptación. 

 Presentar ó profesorado novo a realidade deste centro. 

 Aportar fundamentacións pedagóxicas que favorezan a organización e     funcionamento do centro 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Tratar de que o neno/a asimile con naturalidade a separación do seu medio familiar, evitando a 
xeración de posibles conflictos. 

 Presenta-la escola coma unha continuidade da familia, logrando que o ingreso na escola se 
produza sen a sensación de abandono familiar. 

 Favorece-la relación entre os nenos/as. 

 Establecer uns criterios e unha temporalización do período de adaptación, adecuándoo ás 
circunstancias individuais do alumnado. 

 Acadar un coñecemento das circunstancias persoais de cada neno/a. 

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

 Presentar e presentarse ós novos compañeiros/as. 

 Informar ó profesorado novo do funcionamento xeral do centro. 

 Propicia-la integración do profesorado recén chegado na dinámica de traballo do colexio. 

 10. Elaborar uns criterios de adscrición do profesorado en función das particularidades de cada                                                                                              
aula e do mellor desenvolvemento do alumnado. 
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DESENVOLVEMENTO: 
 

Probablemente unha pausada lectura dos obxectivos que pretende acadar este Plan de Acollida 
permitan intuír cáles serán algunhas das accións que posibiliten ou favorezan a incorporación do novo 
alumnado e profesorado, mesmo dos correspondentes criterios de adscrición ás aulas e/ou titorías; pois, non 
abonda cunha atinada redacción dos obxectivos; é necesario planificar unhas actividades que permitan 
acadalos.  
 

De todo iso tratan os apartados que figuran a continuación. 
 
NENOS/AS DE NOVA INCORPORACIÓN, SEN ESCOLARIZAR : 
 
Durante o período de matriculación: 
 

 Os pais/nais deben aporta-los datos que se lle demanden na correspondente ficha individual, ficha 
que elaborará o equipo docente de Educación Infantil e que lles proporcionará a secretaría do 
centro no momento de formaliza-la matrícula. 

 Os pais/nais visitarán, xunto co seu fillo/a, algunha aula de Ed. Infantil (a que determine o equipo 
docente) e tratarán de compartir un recreo con esa aula. 

 
Dende a formalización da matrícula ata mediados de xuño: 
 

 Os novos nenos/as, en compaña dos seus pais/nais, ..., realizarán algunha visita ó colexio a fin de 
compartir algún recreo e/ou actividade cos nenos/as “veteranos”. As visitas realizaranse nos días e 
horas que o equipo docente de Ed. Infantil determine, o que comunicará ás familias coa suficiente 
antelación. 

 
Durante a 1ª quincena de xuño: 
 

 O equipo docente de Ed. Infantil analizará os datos do novo alumnado matriculado, tanto os que 
figuran nos documentos de matrícula coma os da ficha individual, a fin de ir axustando os criterios 
de incorporación gradual á realidade de cada neno/a. 

 
Durante a 2ª quincena de xuño: 
 

 O equipo docente de Ed. Infantil convocará, nunha sesión conxunta, ós pais e nais do alumnado 
que se escolarice por 1ª vez para explicárlle-los criterios da entrada gradual de setembro así como 
aquelas cuestións que consideren de interese (mentalización dos nenos/as, posibilidade de 
contactos con outros nenos/as que se van escolarizar por 1ª vez, algunha visita ó entorno do 
colexio durante o verán, etc.) 

 
Durante a 1ª semana de setembro: 
 

O equipo docente de Ed. Infantil: 

 Estudiará a realidade dos novos alumnos/as matriculados. 
 
 



 

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 
Joaquín Planells,  15007     A Coruña     981241022     

Equipo de Educación Infantil                          

 
 

90 Organización de espazos e tempos. 

 

 Elaborará un documento sobre as recomendacións ás familias para os primeiros días (vestimenta, 
posibles merendas, material escolar necesario, ...). 

 Comezará a entrevista persoal ás familias. 
 
Durante a 2ª semana de setembro: 
 

O equipo docente de Ed. Infantil: 

 Rematará, de ser posible, coas entrevistas persoais ás familias. 

 Decidirá o momento da incorporación de cada neno/a, segundo os seguintes criterios de 
prioridade na incorporación: 

 A dispoñibilidade familiar.  

 Os/as que asistiron á gardería. 

 Os/as de maior idade. 

 Os/as que teñen irmáns/ás no Centro. 

 Os/as restantes. 

 Decidirá, de ser necesario, a adscrición de cada neno/a a unha determinada unidade (aula), en 
función dos criterios seguintes: 

 Procurarase que a proporción de xénero sexa semellante en cada aula. 

 De existir algún tipo de deficiencia, determinada no correspondente informe de escolarización, 
reducirase, na medida do posible, a matrícula da aula que acolla a ese neno/a. 

 Os antigos compañeiros/as de gardería irán para a mesma aula. 

 Por cada neno/a de maior idade adscribirase outro/a de menor idade. 

 No caso de “empate” utilizarase a orde alfabética. 

 Remitirá ás familias o documento de recomendacións elaborado na semana anterior e a orde da 
entrada gradual no comezo de curso. 

 
NENOS/AS PROCEDENTES DOUTROS CENTROS: 
 
No momento da solicitude de admisión e/ou matrícula: 
 

 O neno/a acompañará ó pai/nai ou titor/a ás dependencias do colexio. Nesta visita, ademais da 
documentación pertinente, o equipo directivo indagará se existe no centro algún familiar e/ou 
veciño que deba promocionar ó nivel ó que deba adscribirse o alumno/a novo e aproveitará para 
ensina-lo centro ós nenos/as. 

 
Durante a 1ª quincena de xuño: 
 

O equipo directivo adscribirá ós novos alumnos/as á etapa, ciclo e nivel que lle corresponda, en 
función dos seguintes criterios: 

 
1º. Manterase a debida reducción da ratio no caso das aulas que escolaricen nenos/as con n.e.e. 
necesitados de ACI. 
2º. Procurarase mante-la proporción de xénero. 
3º. Procurarase mante-la proporción de ratio nas distintas aulas. 
4º. Ningún neno/a procedente dun centro incompleto quedará só/a. 
5º. A adscrición ás aulas realizarase seguindo a orde alfabética destas. 
6º. Neses e nos demais casos a adscrición do alumnado realizarase seguindo a orde alfabética. 
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Durante a 1ª quincena de setembro: 
 

  O profesorado-titor/a, ou no seu defecto calquera compañeiro/a de nivel, convocará ós pais/nais 
e alumnos/as que se incorporan a unha entrevista persoal, na que se presentará o funcionamento 
xeral do centro, se comunicará o grupo ó que quedou adscrito/a e se solicitará aquela información 
que o correspondente equipo de nivel estime pertinente. Tamén se aproveitará para ensinárlle-la 
aula e o centro ó neno/a e á familia.  

 No caso de existiren dificultades na interpretación destes criterios será a Comisión de 
Coordinación Pedagóxica quen realice as interpretacións adecuadas. 

 
ACTUACIÓNS PARA CO PROFESORADO DE NOVA INCORPORACIÓN: 
 

Deixando á parte as particularidades de determinadas incorporacións (visitas previas, contactos extra-
centro, ...), sempre que un profesor/a se incorpore a un posto de traballo deste centro debe: 

 

 Informárselle, por parte do equipo directivo, do funcionamento e organización xeral do centro, así 
coma das súas dependencias. 

 Convocarse, por parte do equipo directivo, a todo o profesorado a unha reunión informativa, na 
que se presentará ó novo compañeiro/a/s e se lle/s presentará o profesorado “veterano” do 
centro. 

 
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO: 
 

No caso de ter que funcionar máis dunha unidade no mesmo nivel, os criterios de adscrición dos 
nenos/as de Ed. Infantil serán: 

 

 Procurarase que a proporción de xénero sexa semellante en cada aula. 

 De existir algún tipo de deficiencia, determinada no correspondente informe de escolarización, 
reducirase considerablemente a matrícula da aula que acolla a ese neno/a. 

 Os antigos compañeiros/as de gardería, rúa ou lugar, que se incorporan ó centro, irán para a 
mesma aula. 

 No caso de “empate” utilizarase a orde alfabética. 

 No caso de que houbera que facer aulas mixtas (3-4 anos, 4-5 anos, ...) será a Comisión de 
Coordinación Pedagóxica quen determine a distribución. 

 
CRITERIOS PARA A ADSCRICIÓN DOS TITORES/AS: 
 

A adscrición do profesorado, para o curso seguinte, deberá facerse no mes de xuño, e en función dos 
seguintes criterios: 

 

 Procurarase que cada mestre/a imparta na súa titoría tódalas áreas, excepto as que contan con 
especialistas. De non ser posible, e unha vez estudiadas tódalas posibilidades, intentarase que os 
cursos afectados sexan do último ciclo e co menor número de profesorado. 

 Aquelas  unidades  que  escolaricen  algún  neno/a  con  algún  tipo de deficiencia -determinada no 
correspondente informe- e necesitado/a dalgunha adaptación curricular, deberían contar cun 
titor/a definitivo no centro, que comece e remate o ciclo con ese alumnado; así coma cunha 
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reducción considerable no número de alumnos/as. Dado que esta medida podería entrar en 
conflicto cos intereses do profesorado e o costume de elección de curso polo criterio de 
antigüidade, a dirección do centro ofertará estas unidades que escolaricen alumnos con ACIs en 
primeiro lugar ó profesorado definitivo e decidirá, en consecuencia, a adscrición. 

 En ningún caso, salvo por razóns moi fundamentadas, un titor/a deberá rompe-la continuidade no 
ciclo. 

 No caso de promoción ó ciclo seguinte, e salvo que a permanencia no ciclo fose incompleta, o 
titor/a non continuará co grupo que tivo no ciclo anterior. 

 
SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN: 
 

O seguimento do nivel acadado nos obxectivos así coma do funcionamento das distintas actuacións 
realizarase por parte do profesorado encargado de poñelas en práctica e no momento que estime pertinente. 
De tódolos xeitos, será necesario que a finais de novembro emita un breve informe a fin de que poida 
realizarse unha avaliación do plan, por parte do departamento de orientación, na reunión ordinaria xeral do 
mes de decembro. 
 
 
PERIODO DE ADAPTACIÓN 
 

O período de adaptación pode ser definido como «o período de tempo no cal o neno pasa dunha 
unidade de convivencia máis elemental, coñecida, afectiva..., que é a familia, a outro ámbito máis amplo, 
descoñecido e novo, que é a escola infantil ou colexio» onde o principal obxectivo sexa a socialización, 
integración e adaptación dos nenos e as nenas a ese medio, así como o desenvolvemento da súa autonomía 
persoal. 
 

O período de adaptación é un proceso que permite superar a crise da separación da figura de apego, a 
fase de oposición na que se encontran estes nenos favorece o nivel de autoafirmación. 
 

Os profesionais de Educación Infantil deben ter en conta que un obxectivo desta etapa é: observar, 
descubrir e explorar o contorno inmediato cunha actitude de curiosidade, identificando as características e 
propiedades máis significativas dos elementos e establecendo relacións entre eles. 
 

A partir destes obxectivos, o educador debe programar unhas actividades previas e estruturar os 
espazos onde os nenos logren esa integración, socialización e autonomía persoal, de forma pracenteira 
positiva e enriquecedora. 
 

En relación co anterior, o educador debe: 
 

 Adecuar os espazos onde o neno desenvolve a súa actividade para que sexan alegres, dinámicos, 
confortables e motivadores. 

 Dispoñer de xoguetes e recursos materiais. 

 Transmitirlles aos nenos e ás nenas seguridade, afectividade, espírito de entrega, cordialidade... 
 

Outro elemento importante é a familia, a cal debe colaborar estreitamente co centro escolar, mostrar 
o seu agrado, apoiar e darlle seguridade ao seu fillo, manifestar satisfacción e favorecer a autonomía. 
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O período de adaptación debe ser programado: flexibilizando os grupos e tempos en función da 
xornada escolar e avaliando mediante un rexistro individual onde se reflicta a evolución dos nenos durante 
este período. 
 

Os factores que debemos observar e analizar son: 
 

 Actitude dos pais na primeira entrevista. 

 Actitude do adulto ou adultos que traen os nenos ao centro. 

 Actitude ante o educador. 

 Actitude cos obxectos. 

 Actitude ante o espazo. 

 Actitude ante os nenos. 

 Actitude ante o xogo e a actividade. 

 Condutas de expresión emocional. 

 Condutas verbais. 

 Actitude ante a comida e o descanso. 

 Actitude á hora de terminar a sesión. 
 
 
TRÁNSITO Á EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

Ao final do curso é normal que os nenos e as nenas de cinco anos, influídos polo ambiente, xeren 
expectativas sobre o que é e será o primeiro curso; isto sucederá máis aínda se o acceso á Educación Primaria 
implica un cambio de edificio e/ou de compañeiros e compañeiras. O máis seguro é que os pequenos teñan 
tamén que separarse do seu profesor ou profesora, con quen estableceron vínculos afectivos ao longo da súa 
escolarización. Por todo iso, poden sentir algunhas inquietudes e inseguridades. 
 

Tan importante como facilitar a adaptación do neno e da nena á escola é proporcionarlles unha serie 
de experiencias que o axuden a realizar con éxito o tránsito da Educación Infantil á Educación Primaria. 
 

Valorando todas estas consideracións, no noso proxecto deseñáronse as unidades do terceiro 
trimestre para que os nenos e as nenas de cinco anos tomen conciencia das aprendizaxes que efectuaron ao 
longo do ano lectivo, para que adquiran confianza nas súas propias posibilidades e as proxecten cara á nova 
etapa que inician o curso seguinte: a Educación Primaria. 
 

Así, nos últimos días do curso, faise fincapé no positivo do cambio e trátase de previr a tensión que lles 
poida producir, axudándoos a familiarizarse cos adultos, os nenos e as nenas, os ambientes, os materiais e os 
libros que utilizarán en primeiro. 
 

Pouco a pouco, os nenos e as nenas realizan as actividades dunha forma diferente de como se veu 
facendo ata entón. Por exemplo, mediante un pequeno proxecto, os pequenos aprenden a resolver os seus 
interrogantes e a satisfacer intereses, tomando a iniciativa, colaborando cos demais, consultando 
documentación, organizándose, etc. Tamén pretendemos que se acostumen a traballar un determinado 
contido con maior profundidade e detemento. 
 

Para facilitar o tránsito da Educación Infantil á Educación Primaria deseñáronse variadas actividades, 
como, por exemplo, visitar os espazos que ocupan as futuras aulas, promover unha xornada completa na que 



 

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 
Joaquín Planells,  15007     A Coruña     981241022     

Equipo de Educación Infantil                          

 
 

94 Organización de espazos e tempos. 

 

os nenos e as nenas compartan actividades cos seus compañeiros de primeiro, e organizar actividades comúns 
para celebrar a festa de fin de curso e a festa de despedida. 
 
 
PARTICIPACIÓN DE PAIS E NAIS. 
 

A colaboración dos pais e das nais en Educación Infantil é considerada de grande importancia, xa que a 
educación e a aprendizaxe dos nenos e as nenas están moi enraizadas na súa vida cotiá, nas súa experiencias e 
vivencias. A familia é a máis capacitada para facilitar o paso dos nenos e as nenas desde un ambiente familiar a 
outro escolar. Por outra parte, o centro educativo axudará e planificará a relación continuada coas familias, 
establecendo criterios de actuación que desenvolvan a autonomía e a autoestima dos nenos e as nenas, 
favorezan un equilibrio emocional adecuado, onde a intervención individualizada e coordinada entre todos 
reverta sobre a educación e maduración destes. 
 

De todo iso derívase que a implicación, a colaboración e a participación dos pais e as nais poden 
adoptar distintas fases ou niveis; así, podemos distinguir: 
 

-  Implicación sistemática. 
-  Implicación esporádica. 

 
A implicación sistemática: é aquela colaboración e implicación con carácter regular, estable, e forma 

parte da metodoloxía de traballo. É a forma máis intensa de participación dos pais no proceso educativo que 
se desenvolve en Educación Infantil. 
 

 A presenza dos pais e as nais na aula implica unha organización e programación; é necesario seguir 
algunhas instrucións e explicacións sobre esa colaboración para que se cumpran os obxectivos 
programados. 

 Os pais deben ser colaboradores e non deben exercer a función do educador, nin asumir o 
liderado deste. 

 A participación dos pais debe ser voluntaria e pódese desenvolver en talleres que favorezan nos 
nenos e as nenas habilidades específicas. Algunhas delas poden ser xogos de patio, cociña, 
dramatizacións... 

 Os pais deben estar previamente informados polo educador de obxectivos, contidos e actividades 
adecuados ás posibilidades e intereses dos nenos e as nenas. 

 
A implicación esporádica: é unha forma de implicación que consiste en participar en determinados 

momentos ao longo do curso. 
 

 É o sistema máis estendido, non presenta inconvenientes e é moi enriquecedor, tanto para os 
nenos e as nenas como para os pais. 

 Dentro desta forma de participación, podemos considerar o período de adaptación, onde a 
colaboración dos pais é fundamental polas repercusións que ten nos nenos. 

 Os pais e as nais débense implicar, axudar e colaborar antes da incorporación ao centro realizando 
actividades como: 

 
-  Falar da escola infantil en ton afectivo e gratificante. 
-  Ensinarlle a escola infantil ou colexio. 
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-  Asistir a reunións informativas. 
-  Evitar a sobreprotección e axudar ao desenvolvemento da súa autonomía. 

 
Outras formas de participación e colaboración son: apoios en actividades extraescolares, festas, etc., 

creando un clima seguro e relaxado. É importante evitar calquera conduta distorsionante que, ás veces, 
mostran os fillos dos pais colaboradores. 
 

Os pais e as nais teñen que adquirir un compromiso de participación cando o seu fillo se incorpore á 
escola, tendo presente que deben: 

 
-  Realizar todo intercambio de información entre familia-escola. 
-  Colaborar na educación do seu fillo ou filla. 
-  Respectar o liderado do equipo docente e do educador. 
-  Respectar a todo o profesorado, facilitando o seu traballo. 

 
 
EDUCACIÓN EMOCIONAL. 
 

Durante moito tempo, as emocións foron pouco importantes, máis aínda no ámbito educativo, onde a 
dimensión emocional foi a gran esquecida e centrouse o interese no desenvolvemento cognitivo. Hoxe 
considérase como obxectivo fundamental na tarefa de educar o conseguir un desenvolvemento integral e 
equilibrado da personalidade do alumno. Non se pode esquecer o mundo das emocións e os sentimentos, que 
tanto inflúen na conduta. 
 

A educación das emocións iría encamiñada a detectar o estilo emocional dos nenos e as nenas, como 
expresan as súas emocións, como inflúen na súa conduta, como desenvolven a súa capacidade de recoñecer as 
emocións propias e as dos demais, e en aprender a controlalas. 
 

A emoción é un estado afectivo, unha reacción subxectiva que vén acompañada de cambios 
fisiolóxicos, uns de orixe innata e outros influídos pola experiencia. As emocións infantís son intensas, breves e 
dominantes sobre os procesos de razoamento. Os axentes desencadeantes delas son: ansiedade, medo a 
perder a atención, afecto e valoración do adulto, límite pouco preciso entre o «eu»-«non-eu» que provoca 
inseguridade, etc. 
 

A expresión das emocións nos nenos e as nenas maniféstase en medos, rabechas, choros, tristeza, 
alegría, sorpresa, irritabilidade, enfados, etc.  
 

Para educalas, algúns dos obxectivos que abordaremos a través dos contos son: 
 

 Recoñecer e identificar progresivamente as emocións propias e saber expresalas. 

 Saber controlar as emocións prontas como elemento de autorregulación. 

 Ter presente que as respostas ás diferentes emocións son individuais e nada uniformes. 

 Valorar e respectar as emocións e os sentimentos propios e os dos demais. 

 Recoñecer e aceptar as propias limitacións. 

 Adecuar o seu comportamento ás necesidades dos outros, desenvolvendo o respecto, a 
xenerosidade e a colaboración. 

 Recoñecer os gustos, preferencias e intereses propios. 
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11. O PLAN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. 
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12. AVALIACIÓN DO PROXECTO CURRICULAR. 

 
 

Cando os alumnos rematen a etapa educativa sería o momento máis axeitado para realiza-la avaliación 
do proxecto curricular que seguiron. Isto permitiría tomar decisións sobre a súa validez e a necesidade ou non 
da transformación. 
 
 Pero haberá que efectuar un seguimento máis inmediato da adecuación do proxecto, e esta deberá ser 
cando se finalice o ciclo. Para elo, seguiremos os seguintes criterios: 
 

1.- Sobre o proxecto: 
 

 Adecuación ó P.E.C. 

 Adaptación ó entorno. 

 Validez para a coordinación docente. 

 Relación coas programacións de aula. 

 Validez para a formación do profesorado. 
 

2.-  Sobre a adecuación de obxectivos e contidos. 
 

 Grao de relación entre os obxectivos de etapa e área. 

 Priorización de obxectivos. 

 Nivel de contextualización 

 Adecuación dos contidos. 
 

3.- Sobre as liñas metodolóxicas. 
 

 Coherencia nas liñas metodolóxicas. 

 Introducción dos temas transversais. 

 Equilibrio entre os distintos tipos de contidos. 
 

4.- Sobre a avaliación. 
 

 Adecuación dos criterios de avaliación do alumnado. 

 Incidencia das A.C.I. nos criterios de avaliación. 

 Técnicas e instrumentos empregados. 

 Unidade dos criterios de promoción. 
 

5.- Sobre a diversidade. 
 

 Implicación do profesorado na elaboración de A.C.I. e programas de desenvolvemento persoal. 

 Conveniencia e funcionalidade das A.C.I. 

 Atención ás n.e.e. 

 Relación do profesorado de apoio cos titores/as. 

 Relacións co departamento de orientación. 
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A avaliación do proxecto curricular corresponderalle á Comisión de Coordinación Pedagóxica, que 
utilizará os instrumentos seguintes para chegar a conclusións pertinentes a través do seu estudo: 

 

 Cuestionarios entre o profesorado onde se acade información relevante sobre a influencia do 
proxecto no exercicio diario de clase. 

 Entrevistas persoais. 

 Protocolos de adecuación das programacións de aula ó proxecto curricular. 

 Protocolos de adecuación das medidas aplicadas na aula para atende-la diversidade e as 
reflectidas no proxecto curricular. 

 Implicación do profesorado nos programas de desenvolvemento persoal. 

 Incidencia das transversais no traballo diario de aula. 

 Grao de interese na avaliación e/ou reforma do proxecto educativo por parte do profesorado.  
 

Estes instrumentos serán confeccionados polo departamento de orientación do centro para seren 
aplicados no seu momento. 

 


