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1. Contidos e Criterios de avaliación. 

 



 

1.1  Contidos e Criterios de avaliación ( 4º Ed. Infantil) 
Contidos Criterios de avaliación 

 
 
- Exploración global e segmentaria do corpo, das súas posibilidades e 
limitacións. 

- Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as súas diferentes 
partes. 
 
- Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e adaptalo ás 
características dos obxectos, á acción e á vida cotiá. 

- Adecuación do comportamento ás distintas situacións das actividades cotiás. - Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar en tarefas e 
aceptar as normas. - Valoración e aceptación das normas establecidas nos diferentes contextos. 

- Adquisición de hábitos de hixiene corporal e saúde positivos. - Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal e benestar 
utilizando adecuadamente espazos e materiais. 

- Actuación autónoma e adaptada aos diferentes grupos: familia, escola,... - Aprender a resolver os pequenos problemas que se lle presenten na súa vida cotiá e a 
desenvolverse de xeito cada vez máis autónomo. 

 
 
 
- Observación dos cambios que se producen coa chegada de cada unha das 
estacións. 

- Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar sobre eles. 
Recoñecer os seus atributos e cualidades: agrupar, clasificar e ordenar estes elementos e 
coleccións segundo distintos criterios. 
 
- Empregar os números para identificar, contar, clasificar, informarse e ordenar 
elementos da realidade, aproximándose ao seu valor notacional e conceptual. 

- Participación nos costumes e folclore característicos da nosa comunidade. - Coñecer diversas manifestacións artísticas e culturais, do pasado e do presente, do 
lugar no que viven. 

- Interese por coñecer as características do propio entorno, respecto e coidado 
cara el. 

- Dar mostras de interesarse polo medio natural e os seus cambios. Identificar e nomear 
algúns dos seus compoñentes, establecendo relacións sinxelas de interdependencia. 
Manifestar actitudes de coidado e respecto cara á natureza. 

 
 
- Participación nos diálogos, respectando as normas que rexen os intercambios. 

- Utilizar a lingua oral do modo máis convinte para unha comunicación positiva con iguais 
e con persoas adultas, segundo as intencións comunicativas. 
 
- Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita atenta e 
respectuosa. 

- Exploración dos recursos e técnicas da expresión plástica e obras de arte. - Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios das 
diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais. 

- Experimentación das propiedades expresivas e sonoras do propio corpo. - Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e representación, por 
gozar coas súas producións e por compartir as experiencias creativas, estéticas e 
comunicativas. 

- Desfrute coa actividade matemática. - Utilizar a linguaxe matemática en situacións da vida cotiá. 

 



 

1.2 Contidos e Criterios de avaliación  ( 5º Ed. Infantil) 
                 Contidos  Criterios de avaliación 

 
 
- Comparación do propio corpo co dos demais, e establecer semellanzas e 
diferenzas. 

- Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as súas diferentes 
partes. 
 
- Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando positivamente a 
diversidade. 

- Desenvolvemento de hábitos elementais de organización, atención e 
constancia nas distintas actividades. 

- Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar en tarefas e 
aceptar as normas. 

- Desenvolvemento de hábitos relacionados coa alimentación,  hixiene e co 
coidado da saúde, emprego autónomo dos útiles necesarios en cada caso. 

- Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal e benestar 
utilizando adecuadamente espazos e materiais. 

- Reprodución de diferentes posturas co corpo e adaptación do ton ás diversas 
situacións e actividades. 

- Participar en xogos, mostrando destrezas motoras e habilidades manipulativas cada vez 
máis axustadas. 

 
 
- Observación dos cambios que se producen no medio e na forma de 
organización da vida . 

- Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar sobre eles. 
Recoñecer os seus atributos e cualidades: agrupar, clasificar e ordenar estes elementos e 
coleccións segundo distintos criterios. 
 
- Dar mostras de interesarse polo medio natural e os seus cambios. Identificar e nomear 
algúns dos seus compoñentes, establecendo relacións sinxelas de interdependencia. 
Manifestar actitudes de coidado e respecto cara á natureza. 

- Observación, exploración e manipulación de diferentes obxectos. 
 

- Empregar os números para identificar, contar, clasificar, informarse e ordenar 
elementos da realidade, aproximándose ao seu valor notacional e conceptual. 

- Descrición da súa familia e identificación do parentesco entre os seus 
membros. 

- Identificar e recoñecer as diferentes etapas das vida nas persoas e outros seres vivos. 

- Percepción das formas sociais do tempo. - Usar e comprender nocións temporais básicas ordenando temporalmente feitos 
referidos á súa vida. 

- Audición, comprensión e interpretación dos contos e narracións lidos polo/a 
mestre/a. 
 

- Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita atenta e 
respectuosa. 

- Produción de mensaxes sinxelas cunha pronuncia e estruturación 
progresivamente máis clara. 
 
- Valoración da importancia do respecto ás normas que rexen o intercambio 
lingüístico. 

 
- Utilizar a lingua oral do modo máis convinte para unha comunicación positiva con iguais 
e con persoas adultas, segundo as intencións comunicativas. 



- Desenvolvemento das habilidades grafomotrices na linguaxe escrita: 
direccionalidade. 

- Amosar interese polos textos escritos presentes na aula e no contorno próximo, 
iniciándose no seu uso e na comprensión das súas finalidades. Interesarse e participar 
nas situacións significativas de lectura e escritura que se producen na aula desenvolvidas 
por persoas lectoras e escritoras competentes. 

- Valoración da importancia das formas de representación matemática na 
resolución de problemas da vida cotiá. 

- Utilizar a linguaxe matemática en situacións da vida cotiá. 

- Pracer coa audición e interpretación de cancións. - Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e representación, por 
gozar coas súas producións e por compartir as experiencias creativas, estéticas e 
comunicativas. 

 

1.3  Contidos e Criterios de avaliación  ( 6º Ed. Infantil) 
                   Contidos  Criterios de avaliación 

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

- Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as súas diferentes 
partes. 
 
- Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando positivamente a 
diversidade. 

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

- Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, manifestando 
confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas limitacións. 

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

- Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal e benestar 
utilizando adecuadamente espazos e materiais. 

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

- Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar en tarefas e 
aceptar as normas. 

- Contribución ao mantemento de ambientes limpos, saudables e non 
contaminados. 

- Dar mostras de interesarse polo medio natural e os seus cambios. Identificar e nomear 
algúns dos seus compoñentes, establecendo relacións sinxelas de interdependencia. 
Manifestar actitudes de coidado e respecto cara á natureza. 

 
 
 
- Identificación de sensacións asociadas ás calidades dalgúns obxectos. 

- Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar sobre eles. 
Recoñecer os seus atributos e cualidades: agrupar, clasificar e ordenar estes elementos e 
coleccións segundo distintos criterios. 
 
- Propoñer e resolver problemas sinxelos relacionados con situacións cotiás, empregando 
e comparando magnitudes de peso, lonxitude e capacidade. 

- Orientación autónoma en clase e nos espazos do colexio, asociándoos coa - Describir e representar dun xeito elemental a situación das propias nenas e nenos en 



actividade que desenvolve neles. relación a obxectos e persoas usando vocabulario topolóxico elemental. 

 
 
- Interese por apreciar os cambios que se producen no medio. 

- Usar e comprender nocións temporais básicas ordenando temporalmente feitos 
referidos á súa vida. 
 
- Empregar os números para identificar, contar, clasificar, informarse e ordenar 
elementos da realidade, aproximándose ao seu valor notacional e conceptual. 

- Participación en conversacións colectivas respectando as normas que rexen o 
intercambio lingüístico. 
 
- Esforzo por aumentar progresivamente o seu vocabulario e producir frases 
correctamente estruturadas. 

 
 
-Utilizar a lingua oral do modo máis convinte para unha comunicación positiva con iguais 
e con persoas adultas, segundo as intencións comunicativas. 

 
- Achegamento aos textos da súa tradición cultural, comprendéndoos e 
reproducíndoos. 
 
- Control da direccionalidade en actividades gráficas. 

- Amosar interese polos textos escritos presentes na aula e no contorno próximo, 
iniciándose no seu uso e na comprensión das súas finalidades. Interesarse e participar 
nas situacións significativas de lectura e escritura que se producen na aula desenvolvidas 
por persoas lectoras e escritoras competentes. 
 
- Producir diferentes textos individualmente ou en grupo -con escritura convencional ou 
non, con propósitos e intencións diferentes: recoller e transmitir información, gozo... 

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

- Utilizar a linguaxe matemática en situacións da vida cotiá. 

-  Interpretación de cancións seguindo o ritmo e a melodía. - Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e representación, por 
gozar coas súas producións e por compartir as experiencias creativas, estéticas e 
comunicativas. 

 
 

1.4  Contidos e Criterios de avaliación  Inglés  

      4º Ed. Infantil 
                   Contidos  Criterios de avaliación 

- Gusto por aprender palabras, cancións, rimas…, na lingua estranxeira. -Amosar unha actitude cara a lingua estranxeira interesándose por participar nas rutinas 
habituais da clase. 

       5º e 6º Ed. Infantil 
                                                   Contidos                                              Criterios de avaliación 
-Interese por participar en interaccións orais na lingua estranxeira que se 
producen na clase. 

-Amosar interese en participar nas interaccións orais, en rutinas, xogos e situacións 
habituais de comunicación que se producen na clase. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliación 

Procedementos:  A avaliación que levamos a cabo nas nosas programacións 
didácticas segue sendo global, continua e formativa. Realízase de forma continua e 
considérase un elemento máis da actividade educativa coa finalidade de obter 
información sobre o desenvolvemento das nenas e dos nenos , mellorar e reaxustar 
a intervención das persoas responsables deste proceso e tomar decisións tanto 
individuais como colectivas.  

Neste momento tan atípico que nos toca vivir, aínda que para determinar a 
cualificación final do alumno/a, só se terán en conta os datos recollidos polo 
profesorado ata o Estado de Alarma,  as titoras farán un seguemento continuo do 
neno/a durante  todo este período de confinamento: a súa motivación, estado de 
ánimo, dificultades coas que se atopa á hora de realizar as tarefas, accesibilidade 
aos materiais, conectividade…  

Ao mesmo tempo, todo o profesorado que imparte clase en Educación 
Infantil , a pesar do Estado de Alarma establecido polo Goberno, seguimos 
mantendo un contacto semanal, ben vía telefónica ben a través do email, para 
compartir información sobre os alumnos/as, sobre a nosa intervención, sobre as 
actividades propostas ata o momento … e así poder facer unha valoración e 
establecer posibles melloras.  

Instrumentos:  As principais técnicas e fontes de información do proceso de 
avaliación serán a  observación directa e sistemática, a análise das producións das 
nenas e dos nenos e as entrevistas coas familias ou cos titores legais realizadas con 
anterioridade ao 13 de marzo de 2020. 

Ademais, como xa se dixo con anterioridade, o profesorado seguirá estando 
en contacto coas familias para facer un seguemento de cada un dos alumnos/as 
durante todo o periodo non asistencial. Seguemento que nos permita  resolver 
dúbidas e adaptar as propostas ás necesidades do alumnado. 

 

Cualificación final 

            A cualificación final do curso/etapa estará baseada nun estudo minucioso e 
detallado dos rexistros  individuais de cada un dos nenos/as dos que dispoñían as  
mestras- titoras e o profesorado especialista  ata a data do 13 de marzo.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

 

 

 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

    O equipo de Educación Infantil seguimos mantendo un contacto semanal, 
ben vía telefónica ben a través do email, para poder coordinarnos e establecer 
liñas de traballo conxuntas e poder así achegar ao noso alumnado unha serie 
de recursos que lles permitan, na medida do posible, consolidar os contidos e 
aprendizaxes xa adquiridos nas aulas.   
   Como liña xeral compartida polos diferentes niveis, non se lles propón ás 
familias un traballo programado e secuenciado por día senón unha ampla 
gama de propostas nas que serán os pais e os seus fillos/as os que decidan o 
que queren traballar en cada momento.  
    A metodoloxía segue sendo unha metodoloxía globalizada, pois a ensinanza 
na Educación Infantil non se pode entender doutro xeito:  pensando na 
formación integral do neno/a como un individuo e como un membro da 
sociedade na que está inmerso. 
    Ao mesmo tempo, tamén é individualizada, atendendo ás características 
persoais de cada un dos alumnos/as: madurez, idade cronolóxica, 
circunstancias persoais e familiares… 
 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

     Dotarase ás familias e ao alumnado dunha ampla gama de actividades para 
que en ningún momento haxa un baleiro na disposición das mesmas, pois hai 
que pensar na variedade do alumnado e nas necesidades de demanda de cada 
un deles  á hora de traballar. 
    A parte da cantidade, tamén se terá en conta a variedade, distribuíndoas 
atendendo ás diferentes áreas a traballar: linguas, contorno, matemáticas, 
contos, música, expresión oral, plástica, emocións, psicomotricidade … 
quedando así todos os aspectos de formación do alumnado cubertos. 
   Outro aspecto moi importante que se terá en conta á hora de elaboralas será 
o grado de dificultade, creando algún bloque específico para aquel alumnado 
que o precise. Deste xeito, tratarase de cubrir as necesidades particulares de 
todos/as os/as alumnos/as. 
   Explicaráselles ás familias que en todo momento respecten o ritmo de 
traballo do/a alumno/a e que non prioricen o traballo ante o benestar e 
tranquilidade do neno/a, pois o estado emocional nestes casos é o principal. 
   O tipo de actividades están encamiñadas a un reforzo dos contidos 
traballados nos dous primeiros trimestres do curso. Nalgúns casos, cambiouse 
a temática adaptándoa ao momento actual para facela así moito máis 
motivadora. 
    Por último, incídese moito en que dende as familias se siga traballando a 
adquisición e consolidación de hábitos e rutinas xa traballadas na aula( poñer e 
quitar a roupa, ir sós ao baño, comer de forma autónoma…) para que a 
adaptación cara ao vindeiro curso sexa o máis fácil posible. 
 

 

 

 

Materiais e recursos 

    -Páxinas web facilitadas por aquelas editoriais coas que traballamos e que 
nos permiten manter certa continuidade. 
    -Fichas descargables das diferentes áreas. 
   -Ligazóns. 
    -Vídeos  como complemento dalgunha actividade: un conto, unha canción, 
unha guía para a realización das manualidades… 
      Os medios informáticos ( ordenador, tablet) serán os principais medios que 
nos permita levar a cabo a dinámica da clase.  
     No caso de que as familias informen de ter problemas para acceder ao 
material, tratarase de que lles chegue por outras canles como a Cruz Vermella 
ou Correos. 
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4. Información e publicidade 
 

 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Para mandar o traballo 
   Todas as propostas están á disposición das familias na páxina web do centro 
www.edu.xunta.gal/centros/ceipxesusgolmar en cada unha das seccións 
creadas para tal fin. 
4º Inf: Pestana de 4º Infantil. 
5º Inf: https://mandilonvermello.blogspot.com/ 
6º Inf: https://petronilapimenton.blogspot.com/ 
Psicomotricidade: https://psicomotricidadeconcalimero.blogspot.com/ 
Música: Pestana específica. 
Inglés: Pestana específica. 
 
Para manter contacto coas familias 
 
    Vía telefónica, correo electrónico ou Tokapp. 

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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