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2.- OBXECTIVOS E CONTIDOS. 

  Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación son un referente para as 

Programacións Didácticas, pero en ningún caso cerran a posibilidade, no marco do 

Proxecto Educativo, de incorporar outros novos ou de organizalos de forma diferente. 

A continuación presento os obxectivos referidos ás competencias que espero 

que adquira o meu alumnado. Estes obxectivos contribúen ó desenvolvemento integral 

do alumnado, baseándose polo tanto na consecución dos cinco grandes tipos de 

capacidades humanas: cognitivas, motrices, de equilibrio persoal, de actuación social e 

de relación interpersoal. 

Tendo en conta a situación actual, terei moi presentes os obxectivos e contidos 

do 1º e 2º trimestre en relación ás actividades e á avaliación no terceiro trimestre. Os 

referidos a este último son modificados; eliminando os que son novos para o meu 

alumnado e modificando outros que son xerais e gardan estreita relación cos do 1º e 2º 

trimestre.  Non podemos esquecer o carácter globalizador desta etapa; polo que 

considero que algún dos obxectivos e contidos son válidos aínda nestas circunstancias. 

En todo caso, as pequenas ampliacións que se amosan só contribuirán a unha valoración 

positiva do desenvolvemento do meu alumnado. 

 

-Obxectivos xerais de etapa: 

 Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, as súas posibilidades de 

acción e aprender a respectar as diferenzas. 

 Observar e explorar ao seu contorno familiar, natural e social. 

 Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

 Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

 Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de 

convivencia e de relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de conflitos. 

 Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 

expresión. 

 Iniciarse nas habilidades lóxico - matemáticas e achegarse á lectura e escritura 

como medio de comunicación, información e gozo. 
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 Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión  e  a 

comunicación. 

 Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

 

2.1.Obxectivos e contidos (1º Trimestre). 

- Área Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

Obxectivos. 

 Discriminar partes do corpo. 

 Recoñecer a existencia de diferenzas e semellanzas físicas entre as persoas. 

 Recoñecer e adoptar distintas posturas corporais. 

 Adquirir hábitos elementais de saúde e hixiene, coidado da roupa e dos xoguetes. 

 Expresar os propios gustos e preferencias. 

 Exercitar e potenciar as destrezas manuais. 

 Identificar os órganos sensoriais que interveñen na percepción e coñecer a súa 

función. 

 Valorar a importancia da alimentación e dunha dieta equilibrada para a saúde. 

Contidos. 

 Trazos físicos. Recoñecemento das principais partes da cara. Identificación dos 

trazos físicos propios. Aceptación da propia identidade e das súas posibilidades e 

limitacións. Valoración das diferenzas e semellanzas entre as persoas como un feito 

positivo.  

 O esquema corporal. Representación de un mesmo de fronte.  

 Os sentidos. Identificación dos órganos sensoriais. Exploración dos sentidos que 

interveñen en cada percepción. 

 Posturas corporais: de xeonllos e en crequenas. 

 Hábitos. Identificación de hábitos básicos relacionados coa hixiene persoal. Posta en 

práctica de hábitos relacionados co xogo e coa roupa. Adquisición de hábitos 

axeitados para ter unha dieta equilibrada. Valoración da importancia de manter 

hábitos de comportamento axeitados. 

 Comunicación desinhibida dos sentimentos, gustos e preferencias propios. 
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 Realización de xogos diversos para a exercitación de destrezas manuais. 

 Iniciativa e autonomía nas tarefas diarias, no xogo e na resolución de pequenos 

problemas da vida cotiá. Gusto polo traballo ben feito.  

 

- Área Coñecemento do contorno. 

Obxectivos 

 Identificar e trazar números e asocialos á súa cantidade. 

 Explorar as características dos obxectos. 

 Identificar os ordinais. 

 Establecer relacións lóxicas entre os obxectos. 

 Ordenar secuencias temporais. 

 Recoñecer as características fundamentais das estacións no medio. 

 Identificar os cambios meteorolóxicos do medio. 

 Identificar os alimentos máis axeitados para unha dieta equilibrada. 

 Discriminar o día e a noite e relacionalos cos astros respectivos. 

 Coñecer o centro escolar e os profesionais que traballan nel. 

 Identificar os obxectos e materiais dos espazos escolares. 

 Orientarse nos distintos espazos do centro. 

 Establecer colectivamente algunhas normas de funcionamento na vida escolar. 

 Discriminar distintos tipos de vivenda segundo o medio físico no que se sitúan. 

 Discriminar as diferentes dependencias dunha casa e coñecer a súa función. 

 Identificar algunhas manifestacións festivas e costumes do Nadal propios e doutros 

lugares. 

 Coñecer, valorar e participar nas tradicións de Nadal do medio. 

Contidos 

 Números. Escritura de números e asociación destes coas cantidades 

correspondentes. Verbalización da serie numérica. Apreciación dos números na vida 

cotiá. 

 Características dos obxectos. Recoñecemento de obxectos con formas circulares, 

cadradas e triangulares. Clasificación de obxectos polo seu tamaño: 

grandes/medianos/pequenos. Diferenciación de elementos segundo sexan 
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altos/baixos. Debuxo de elementos longos/menos longos/curtos a partir dun 

referente. Gusto por explorar obxectos, contalos e comparalos. 

 Identificación das cantidades moitos/poucos. 

 Recoñecemento de obxectos segundo estean dentro/fóra dun referente. Interese 

por mellorar a descrición de situacións, orientacións e posicións. 

 Recoñecemento, escritura e aplicación dos ordinais en situacións do medio. 

 Realización de series lóxicas. 

 Resolución de sumas sinxelas con apoio gráfico. 

 O outono. Análise das características do outono no medio. Respecto e coidado polos 

elementos do medio natural. Interese por coñecer as características máis 

importantes do outono en Galicia e comparación co doutros lugares. 

 Recollida de información sobre o tempo. Realización dun rexistro do tempo. 

Observación de fenómenos do medio natural: chuvia, vento... Interese por observar 

os fenómenos meteorolóxicos. 

 Os alimentos. Clasificación de alimentos segundo necesiten ou non frío para a súa 

conservación. Discriminación dos alimentos máis axeitados segundo o momento do 

día. Selección de alimentos para unha dieta equilibrada. Curiosidade por coñecer 

distintos tipos de alimentos. 

 Discriminación do día e da noite e dos astros respectivos. 

 Espazos do centro escolar. Identificación das súas dependencias e dos obxectos e 

actividades relacionados con elas. Desprazamento autónomo polas dependencias do 

centro. Respecto e coidado polos espazos e obxectos deste. Valoración da 

importancia da orde e da limpeza na aula. 

 Recoñecemento do persoal do centro e dos compañeiros da clase. Interese por 

establecer relacións afectivas con eles. Utilización do diálogo para establecer 

colectivamente normas de comportamento na aula. Observación e análise de 

colexios de distintos lugares do mundo. Interese e respecto polos modos de vida 

doutras culturas.  

 Identificación das tradicións de Nadal do medio e doutros lugares. Participación e 

gozo nas celebracións festivas. Respecto e valoración das celebracións de Nadal 

distintas ás propias. 
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-Área Linguaxes: comunicación e representación. 

Obxectivos. 

 Utilizar axeitadamente o vocabulario temático. 

 Utilizar a linguaxe oral para describir obxectos, acontecementos e situacións. 

 Adquirir habilidade e coordinación na realización dos trazos. 

 Recoñecer palabras e letras do vocabulario básico. 

 Valorar a importancia da linguaxe como instrumento de comunicación. 

 Coñecer as posibilidades da linguaxe escrita para comunicar ideas e sentimentos. 

 Recoñecer a carta como unha forma de comunicación. 

 Expresarse con entoación axeitada e pronuncia clara. 

 Coñecer e reproducir algúns textos orais: contos tradicionais, poemas e adiviñas. 

 Interpretar secuencias de contos. 

 Recoñecer un ordenador como fonte de información e diversión e algúns dos 

elementos que o compoñen. 

 Introducirse no uso dos medios audiovisuais. 

 Facer un uso axeitado dos instrumentos tecnolóxicos. 

 Familiarizarse con obras de arte. 

 Explorar distintos materiais e técnicas plásticas. 

 Realizar composicións artísticas persoais con distintas técnicas plásticas e materiais. 

 Coñecer e experimentar as propiedades sonoras do corpo e de obxectos cotiás. 

 Discriminar calidades do son. 

 Participar en actividades de dramatización e xogo simbólico. 

 Inventar un baile seguindo o ritmo da música. 

Contidos. 

 Uso do vocabulario vinculado ao proxecto. 

 Realización dos trazos propostos. 

 Escritura do propio nome e recoñecemento das letras que o forman. Identificación 

de palabras iguais. Asociación de palabras familiares co seu significado. 

Discriminación de palabras segundo sexan curtas ou longas. Desexo de aprender a 

escribir. 
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 Expresión oral de vivencias e sentimentos. Valoración da linguaxe como medio para 

comunicar sentimentos, experiencias e desexos persoais. 

 Identificación das escenas dun conto e dos elementos que aparecen nun poema. 

Curiosidade polo argumento dos contos e das narracións que se len. Verbalización 

da secuencia dun conto. Interese pola poesía e polo conto como formas de 

expresión. Coidado e valoración dos libros como instrumentos de comunicación. 

 Descrición de obxectos, láminas, escenas e personaxes. 

 Valoración da carta como un medio de comunicación. 

 Esforzo por conseguir unha entoación axeitada e unha pronuncia clara. Iniciativa e 

interese por participar nas situacións de comunicación na aula. 

 Achegamento ás producións audiovisuais e instrumentos tecnolóxicos: vídeo, DVD e 

ordenador. Curiosidade polo uso de instrumentos tecnolóxicos. 

 Achegamento ao uso do ordenador como fonte de información e diversión. 

Valoración da utilidade do ordenador. 

 Realización de composicións persoais a partir da observación de obras de arte. 

Interese por coñecer algunhas obras de arte. Valoración das producións artísticas 

propias e dos outros. 

 Utilización das técnicas plásticas: punteado, estampación, ceras brandas e verniz, 

picado, pegado de materiais, decorado con plastilina, grafismo, recorte e dobrado. 

Gusto por coñecer e explorar as propias capacidades expresivas. Coidado e respecto 

polo material de aula. 

 Exploración das calidades sonoras de diferentes obxectos.  

 Identificación dos sons fortes ou suaves e longos ou curtos producidos por obxectos. 

 Aprendizaxe de cancións e de panxoliñas. Gusto por escoitar e aprender cancións e 

melodías. Apreciación das posibilidades da música como medio de expresión. 

 Realización de dramatizacións de poemas, cancións e historias. Participación en 

actividades de xogo simbólico. Interese e gozo con actividades de dramatización e 

xogo simbólico. Valoración das propias capacidades expresivas e das dos demais.  

 Realización dunha danza seguindo o ritmo da música. Gusto por experimentar 

diferentes movementos como recursos corporais para a expresión e a comunicación.  
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PROGRAMACIÓN: PERÍODO DE ADAPTACIÓN. 

Obxectivos 

- Expresar os propios sentimentos sobre a escola. 

- Coñecer as características e elementos da aula. 

- Coñecer o propio nome e o dos compañeiros.   

- Recoñecerse parte integrante dun grupo. 

- Habituarse aos espazos significativos do Centro escolar: aulas, patio, servizos… 

- Familiarizarse con materiais e actividades cotiás. 

- Coñecer os distintos profesionais do Centro: docentes, coidadores, cociñeiras, 

conserxe… 

- Adecuar ao ritmo escolar os correspondentes ao sono, á comida e ao sono/repouso. 

Contidos 

- Aceptación da propia identidade e da dos demais. 

- Identificación do propio nome e do dos compañeiros. 

- Necesidades corporais de aseo e hixiene persoal. 

- Expresión das necesidades persoais. 

- Percepción das necesidades corporais e normas para satisfacelas pedindo axuda 

cando sexa necesario.  

- Os obxectos e materiais da aula.  

- Manipulación e experimentación dos obxectos persoais e da aula. 

- Actividades e rutinas diarias.  

- Construción da orde temporal no transcurso das actividades diarias. 

- Hábitos sociais: saúdos e despedidas; respecto da vez na quenda de palabra nas 

conversacións. 

- Utilización das formas socialmente establecidas para relacionarse cos demais: 

saúdos, despedidas e peticións. 
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- Interese por coñecer os espazos e os profesionais que traballan no Centro escolar.  

- Participación e recoñecemento da pertenza a distintos grupos sociais. 

- Identificación dos membros do grupo de iguais e dos adultos da escola. 

- Aceptación das normas establecidas para o funcionamento do grupo – clase. 

- O uso dos espazos escolares. 

2.2.Obxectivos e contidos (2º Trimestre). 

-Área Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

Obxectivos. 

 Expresar os propios gustos e preferencias respecto aos xogos e aos xoguetes. 

 Identificar pezas apropiadas segundo o tempo atmosférico.  

 Recoñecer a textura dos obxectos a través do tacto. 

 Utilizar as propias posibilidades motrices e expresivas para desenvolver distintas 

actividades da vida cotiá. 

 Desenvolver as capacidades de observación, atención e memoria.  

 Realizar xogos que favorezan a coordinación e independencia dos dedos. 

 Adquirir hábitos de participación activa e responsable en sociedade. 

 Coñecer e respectar as normas básicas de xogos compartidos e regrados e de 

seguridade viaria. 

Contidos. 

 Hábitos de comportamento relacionados co xogo. Disposición favorable para 

compartir e coidar os xoguetes. Aceptación das normas que rexen os xogos.  

 Clasificación de pezas de vestir de verán e de inverno. 

 Exploración de obxectos a través do tacto para determinar as súas propiedades. 

 Realización de xogos para a exercitación das destrezas manuais e dixitais. 

 Adecuación da propia conduta no desenvolvemento de actividades cotiás. Confianza 

nas posibilidades e capacidades propias para realizar distintas tarefas. 

 Control da coordinación visomanual en actividades de motricidade fina. Realización 

de xogos diversos para a exercitación de destrezas manuais e dixitais.  
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 Dispoñibilidade para chegar a acordos co grupo. 

 Identificación e valoración de actitudes correctas e incorrectas na utilización dos 

transportes. Interese por coñecer algunhas normas de seguridade viaria.  

 Adquisición de pequenas responsabilidades en actividades da vida cotiá. 

-Área Coñecemento do contorno. 

Obxectivos. 

 Identificar e trazar números e asocialos ás súas cantidades. 

 Explorar as características dos obxectos: forma, tamaño, cor e capacidade. 

 Comprender e operar cos cuantificadores máis ca/menos ca. 

 Identificar posicións segundo un referente. 

 Resolver sinxelos problemas de sumas con apoio gráfico. 

 Ordenar secuencias temporais. 

 Utilizar os ordinais. 

 Establecer relacións lóxicas entre os obxectos. 

 Coñecer os días da semana. 

 Observar os cambios ambientais que se producen co paso das estacións e valorar a 

súa repercusión nas actividades das persoas. 

 Identificar os cambios meteorolóxicos que se producen no medio. 

 Coñecer e valorar distintas modalidades de xogos como medios de relación e 

socialización. 

 Coñecer costumes relacionados co Entroido tanto do medio coma doutros lugares. 

 Identificar as características fundamentais das rúas do medio. 

Contidos. 

 Escritura dos números e asociación coa súa cantidade. Establecemento de relacións 

entre grupos de varios elementos e relacionalos co número correspondente. 

Descomposición de cantidades. Agrupación de varios elementos. Realización de 

series numéricas ascendentes e descendentes. Resolución de series numéricas. 

Aplicación da noción igual ca no reconto de elementos. Valoración da utilidade dos 

números para resolver sinxelos problemas da vida cotiá.  

 Aplicación dos ordinais a situacións da vida cotiá. 
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 Características dos obxectos. Discriminación de obxectos do medio con forma de 

círculo, cadrado e triángulo. Clasificación de obxectos segundo a cor. Agrupación de 

obxectos que están igual de cheos, menos cheos ou baleiros. Cuberta dunha táboa 

segundo os criterios de máis groso, menos groso e fino. Curiosidade por descubrir 

as relacións que existen entre os elementos. 

 Gusto por explorar obxectos, contalos e comparalos, así como por actividades que 

impliquen poñer en práctica coñecementos acerca da relación entre obxectos. 

 Resolución de sumas e problemas con apoio gráfico. Esforzo por dar as respostas 

axeitadas. 

 Resolución de labirintos seguindo pautas establecidas por un código. 

 Colocación de elementos a un lado e a outro lado dun referente dado. 

 Ordenación dunha secuencia temporal. 

 Seriación de elementos segundo o criterio de forma e posición.  

 Resolución de labirintos seguindo un código. 

 Ordenación das pezas dun quebracabezas para recompoñer unha escena. 

 Discriminación dos días da semana que son festivos e laborables. 

 Identificación das características máis relevantes do inverno no medio e a súa 

influencia na vida cotiá. Interese por coñecer as características máis importantes do 

inverno. 

 Realización dun rexistro atmosférico. Observación de fenómenos do medio natural: 

chuvia, vento... Curiosidade polos fenómenos naturais. 

 Tipos de xogos: de interior e de exterior; individuais e colectivos. Aceptación das 

normas nos xogos. 

 Clasificación dos xoguetes atendendo ao seu material. 

 Recoñecemento da celebración do Entroido como unha manifestación cultural. 

Gusto por participar nas celebracións tradicionais galegas. 

 Elementos do mobiliario urbano. Respecto e coidado do mobiliario urbano. 

-Área linguaxes: comunicación e representación. 

Obxectivos. 

 Utilizar axeitadamente o vocabulario temático. 
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 Adquirir coordinación e habilidade na realización dos trazos. 

 Iniciarse na escritura do seu nome e dalgunhas palabras. 

 Ler e comprender palabras con apoio gráfico e/ou axuda dun adulto. 

 Reproducir algúns textos orais da tradición cultural. 

 Describir obxectos, imaxes, escenas e situacións. 

 Atender e comprender narracións, contos e mensaxes orais. 

 Coñecer as características básicas dos periódicos. 

 Aproximarse á linguaxe escrita mediante a interpretación de rótulos sinxelos. 

 Verbalizar a secuencia dun conto. 

 Utilizar axeitadamente a linguaxe en distintas situacións comunicativas cotiás. 

 Recoñecer as posibilidades do ordenador e da televisión como fontes de información 

e diversión. 

 Facer un uso axeitado dos instrumentos tecnolóxicos.   

 Identificar e usar cores e tonalidades.  

 Coñecer e valorar obras pictóricas. 

 Explorar as posibilidades de distintas técnicas plásticas e materiais para realizar 

obras artísticas persoais. 

 Recoñecer sons do medio. 

 Coñecer e reproducir cancións tradicionais. 

 Desenvolver actitudes de escoita e atención nas audicións musicais clásicas. 

 Dramatizar e expresar, por medio do corpo, cancións, contos e poemas. 

 Cooperar na preparación de actividades de baile e dramatización. 

Contidos. 

 Utilización do vocabulario temático. 

 Realización dos trazos propostos. 

 Comprensión de contos, poemas e adiviñas. Observación e descrición das escenas 

dun conto. Gusto por interpretar autonomamente as imaxes ou ilustracións dos 

contos. Interese por manexar contos e libros durante o tempo libre. 

 Coñecemento e respecto polas normas e convencións sociais que regulan o 

intercambio lingüístico. 

 Asociación de palabras familiares ao seu significado. 
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 O xornal. Discriminación de seccións dun xornal. Escritura do título dun xornal 

mediante copia. Valoración da funcionalidade da escritura. 

 Valoración da linguaxe oral como medio de comunicar sentimentos, experiencias e 

desexos propios. Iniciativa e interese por participar nas distintas situacións de 

diálogo na aula. 

 Interpretación de rótulos sinxelos con apoio gráfico. Establecemento de 

correspondencias entre palabras e os obxectos que designan. Valoración da 

importancia da linguaxe escrita na vida cotiá. 

 Achegamento ao uso do ordenador e da televisión como fontes de información e 

diversión. Uso moderado e responsable dos instrumentos tecnolóxicos. 

 Discriminación e uso das cores e das distintas tonalidades. 

 Utilización das técnicas plásticas: resgado, pegado de materiais, dobrado, recorte, 

témpera e pincel, e esgrafiado. Interese pola realización de obras artísticas persoais. 

Utilización das propias capacidades expresivas para realizar producións plásticas. 

Participación na limpeza e recollida de materiais. 

 Realización de creacións propias a partir da observación de obras de arte. Interese 

por coñecer obras de arte pertencentes á tradición cultural. 

 Aprendizaxe de cancións. Apreciación das posibilidades da música como medio de 

expresión.  

 Exercitación da memoria auditiva mediante o recoñecemento de voces coñecidas. 

 Disposición para a colaboración cos compañeiros na realización de traballos e 

actividades colectivas. 

 Apreciación do valor da música clásica e da forma máis axeitada de escoitala. 

 Realización de dramatizacións de cancións, contos e poemas. Valoración das propias 

capacidades expresivas e as dos demais. Interese por expresarse por medio de 

recursos extralingüísticos. 

 

2.3. Obxectivos e contidos (3º Trimestre). 

-Área Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

Obxectivos. 

 Recoñecer a función dos sentidos. 
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 Recoñecer e relacionar partes do corpo e pezas de vestir. 

 Discriminar a roupa máis axeitada dependendo da estación. 

 Identificar e expresar os propios gustos e preferencias. 

 Comprender a importancia da alimentación para a saúde. 

 Adquirir hábitos axeitados de responsabilidade e de coidado dos animais e das 

plantas. 

 Desenvolver as capacidades de observación, atención e memoria. 

 Potenciar as destrezas manuais. 

Contidos. 

 Partes do corpo. Discriminación das partes da cara a un lado e ao outro do eixe de 

simetría. Interese por mellorar o coñecemento do propio corpo. Participación en 

xogos que afiancen a dominancia lateral. Establecemento de relacións entre as 

partes do corpo e a peza de vestir axeitada. 

 Valoración das condutas e os hábitos que favorecen a saúde. Expresión das 

preferencias persoais na alimentación. Iniciación en hábitos de alimentación 

saudables a partir dunha dieta equilibrada. 

 Atención e memoria. Discriminación das semellanzas e diferenzas entre dúas 

escenas. 

 Adquisición de pequenas responsabilidades no coidado dos animais e das plantas. 

Respecto e coidado dos animais e plantas do medio. 

 Realización de actividades para a exercitación de destrezas manuais. 

 Valoración do traballo ben feito, tanto propio coma alleo. 

-Área Coñecemento do contorno. 

Obxectivos. 

 Recoñecer e trazar números  e asocialos á súa cantidade. 

 Establecer relacións lóxicas entre os obxectos. 

 Identificar esferas como corpo xeométrico. 

 Resolver problemas de sumas e restas. 

 Ordenar secuencias temporais. 

 Identificar o reloxo como un instrumento de medida do tempo. 
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 Recoñecer algúns cambios no medio físico e nos hábitos persoais relacionados coas 

estacións. 

 Identificar os cambios meteorolóxicos que se producen no medio. 

Contidos. 

 Escritura dos números. Reconto de diversos elementos e asociación co número 

correspondente. Agrupacións de diversos elementos. Realización da serie numérica. 

 Escritura e aplicación a situacións da vida diaria dos ordinais. Características dos 

obxectos. Clasificación de obxectos segundo sexan esferas ou círculos. Comprensión 

e so das medidas ancho/estreito e longo/curto.  

 Curiosidade e interese por explorar obxectos, contalos e comparalos. 

 Ordenación das pezas dun quebracabezas para recompoñer unha escena. 

 Ordenación lóxica dunha secuencia temporal. 

 Recoñecemento da posición arriba/abaixo respecto a un referente. 

 Resolución de problemas de sumas e restas. 

 Realización de seriacións de elementos verbalizando o criterio da serie. 

 Apreciación da utilidade dos números e das operacións matemáticas nos xogos e 

noutras actividades da vida cotiá. 

 Recoñecemento das características máis significativas da primavera e do verán. 

Curiosidade polos cambios e transformacións máis rechamantes do medio físico en 

relación co paso das estacións. 

 Realización dun rexistro atmosférico. Observación de fenómenos do medio natural. 

Relación do tempo atmosférico cos cambios na natureza. 

-Área Linguaxes: comunicación e representación. 

Obxectivos. 

 Utilizar axeitadamente o vocabulario temático. 

 Realizar trazos cada vez mais precisos atendendo á direccionalidade e á parada 

axeitadas. 

 Comprender o argumento dunha narración e dun poema. 

 Recoñecer letras e palabras iguais. 

 Comprender o argumento e a estrutura de narracións e de contos. 
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 Perfeccionarse na escritura do propio nome. 

 Coñecer a existencia do correo electrónico como alternativa ao correo tradicional.  

 Coñecer, valorar e interpretar algunhas obras artísticas da tradición cultural.  

 Explorar distintas técnicas plásticas e materiais para realizar creacións artísticas 

persoais. 

 Empregar correctamente os utensilios plásticos básicos. 

Contidos. 

 Emprego do vocabulario temático. Esforzo por adquirir un vocabulario correcto. 

 Realización dos trazos propostos. 

 Observación e descrición das escenas dun conto.  

 Comprensión de palabras con apoio gráfico. Valoración da funcionalidade da 

escritura na vida cotiá. Interese por coñecer e exercitar algunhas destrezas propias 

da comunicación escrita. 

 Comprensión do argumento de contos e adiviñas.  

 Esforzo e interese por iniciarse na escritura de palabras. 

 Achegamento ao correo electrónico como un novo medio de comunicación. 

Curiosidade polo uso de novos instrumentos tecnolóxicos. 

 Experimentación plástica a partir da observación de obras de arte. Interese por 

coñecer algunhas obras de arte. 

 Utilizar as técnicas plásticas: grafismo, colaxe, pintura soprada, témpera e sal, e 

debuxo en cuadrícula e creativo. Interese por coñecer novos medios de expresión 

utilizando materiais e técnicas diversas. Coidado e respecto polo material da aula. 

 

 3.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 ► Competencia en Comunicación lingüística. 

 Esta competencia está referida ao uso das catro destrezas da linguaxe: escoitar, 

falar, ler e escribir. No caso da Educación Infantil as destrezas de falar e escoitar son 

prioritarias en lingua e exclusivas na lingua estranxeira, pero isto non impide o 

achegamento ao código escrito e, sobre todo, á literatura infantil a través de contos e 

relatos: 
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 -Contidos que a desenvolve: 

 Utilización da lingua oral para comunicar e expresar ideas, pensamentos e 

desexos. 

 Utilización axeitada das normas que rexen o intercambio lingüístico. Respectar a 

quenda de palabra, escoitar con atención e respecto. Uso do léxico preciso e 

variado. 

 Estruturación gramatical correcta. Entoación e pronunciación clara. 

 Aproximación ao uso da lingua escrita. 

 Utilización da biblioteca con respecto e coidado. 

 Textos de tradición literaria: poemas, adiviñanzas, trabalinguas, refráns, contos 

populares e/ou inventados. 

 Utilización de xestos e movementos corporais para a expresión e a 

comunicación. 

 Representación de personaxes, feitos e situacións cotiás. 

  Participación e goce en actividades de dramatización, xogo simbólico e outros 

xogos de expresión corporal. 

 Comprensión dalgunhas palabras e expresións en lingua estranxeira, 

relacionadas con situacións cotiás sinxelas e habituais. 

 

► Competencia matemática. 

Nesta etapa séntanse as bases para que o alumnado constrúa, de forma 

coherente, as habilidades matemáticas e as utilice de maneira automatizada. Con esta 

competencia preténdese desenvolver e aplicar o pensamento matemático co fin de 

resolver diversos problemas en situacións cotiás 

 -Contidos que a desenvolve: 

 Propiedades de obxectos e materiais, presentes no contorno.  

 Situación de si mesmo e de obxectos no espazo: «entre», «antes de - logo de» 

 Propiedades de obxectos: «aberto - pechado», «rápido - lento», «pesado - 

lixeiro». Composición de crebacabezas.  

 Formas planas: círculo, cadrado, e triángulo, e corpo xeométrico: esfera.  

 Clasificación. Ordenación. Seriación. 
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 Cuantificadores: «hai máis - hai menos», «igual que».  

 Nocións básicas temporais: «onte, hoxe, mañá». Mañá, tarde, noite». «Antes - 

despois». Ordenación temporal: historietas.  

 Conteo. A serie numérica. Cantidade e grafía.  

 A funcionalidade dos números. Regretas. 

 Os números ordinais.  

 Situacións problemáticas: suma e resta. 

 Medida do tempo: o calendario e o rexistro da data. Os días da semana. 

Ubicación temporal de actividades cotiás. 

 

► Competencia no Coñecemento e Interacción co mundo físico. 

Nesta etapa da educación, o alumnado amplía o seu coñecemento do mundo a 

través da interacción coas persoas, os obxectos, a exploración do espazo e do tempo. 

 -Contidos que a desenvolve: 

 As estacións do ano e as súas características. 

 As vacacións. A area, a auga e o sol: características, conservación e protección. 

 A auga e os seus estados. 

 Curiosidade e respecto cara aos animais. 

 Conservación e protección da natureza.  

 Goce en actividades ao aire libre.  

 Observación do tempo atmosférico, as súas consecuencias e reflexo no 

calendario. 

 Datas e feitos relevantes. 

 

► Tratamento da información e competencia dixital. 

Esta competencia baséase no uso adecuado das tecnoloxías da sociedade da 

información, como ferramenta de traballo, lecer e comunicación. O alumnado da etapa 

de Educación Infantil xa comeza a familiarizarse co ordenador e algúns dos seus usos. 
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 -Contidos que a desenvolve: 

 Iniciación no uso moderado dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da 

Información e Comunicación (teléfono, radiocasete, gravadora, vídeo, cámara de 

fotos, ordenador, impresora, ... etc.). 

 Aplicación do vocabulario específico. Achegamento a producións audiovisuais e 

valoración dos seus contidos. 

 

► Competencia social e cidadá. 

Refírese ás formas de comportamento que preparan ás persoas para unha vida 

socialmente eficaz. O alumnado desta etapa da educación será competente para 

escoitar, respectar a quenda de intervención, presentarse, prestar axuda. 

 -Contidos que a desenvolve:  

 A familia e o centro escolar como primeiros grupos sociais.  

 Habilidades sociais: saudar, despedirse, pedir as cousas por favor, dar as grazas. 

 Hábitos elementais de organización, atención, iniciativa, esforzo, observación. 

 Habilidades para a interacción e a colaboración: axuda, gratitude, xenerosidade, 

amizade, compañeirismo. 

 Incorporación de pautas adecuadas de comportamento: compartir, axudar, 

resolver conflitos mediante o diálogo.  

 Interculturalidade: interese e disposición favorable, para entablar relacións 

respectuosas, afectivas e recíprocas con nenos e nenas doutras culturas. 

 Recoñecemento dos acenos de identidade cultural do contorno e interese por 

participar nelas: «Día Universal da Infancia», «Día da Paz», «Carnaval», «Día do 

Libro»,…etc. 

 

► Competencia cultural e artística. 
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Esta competencia está ligada ó achegamento ao mundo que lle rodea, pois 

ambas contribúen ao coñecemento, comprensión, uso e valoración das diferentes 

manifestacións culturais e artísticas. 

 -Contidos que a desenvolve: 

 Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a linguaxe 

plástica (liña, cor, textura, forma, espazo, etc.). 

 Identificación das tonalidades: claro e escuro das cores. 

 Obras de arte: observación, interpretación e goce. 

 Expresión e comunicación de feitos e emocións a través de producións plásticas, 

utilizando técnicas e materiais diversos. 

 Exploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos 

cotiáns e de instrumentos musicais. 

 Participación activa e goce na interpretación de cancións, xogos musicais e 

danzas. 

 Audición interesada de obras musicais. 

 Utilización de xestos e movementos corporais para a expresión e a 

comunicación. 

 Representación de personaxes, feitos e situacións cotiás. 

 Participación e goce en actividades de dramatización, xogo simbólico e outros 

xogos de expresión corporal. 

 

► Competencia para aprender a aprender. 

A etapa da Educación Infantil é fundamental para que os poidan aprender 

gozando e facelo dunha forma eficaz e autónoma de acordo coas esixencias en cada 

situación. 

 -Contidos que a desenvolve: 

 Gusto polo xogo. Coñecemento, comprensión e aceptación das regras de xogo. 
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 Participación e confianza nas propias posibilidades. 

 Progresivo control do ton, equilibrio e respiración. 

 Psicomotricidade: actividade motriz, xogo con obxectos, circuíto e relaxación. 

 Deportes e xogos de auga. Nocións básicas de orientación e coordinación de 

movementos. Labirintos e a súa resolución. 

 Realización de actividades grafomotrices. 

 Normas que regulan a vida cotiá.  

 Hábitos elementais de organización, atención, iniciativa, esforzo, observación. 

 Valoración e gusto polo traballo ben feito por un mesmo e polos demais. 

 Habilidades para a interacción e a colaboración: axuda, gratitude, xenerosidade, 

amizade, compañeirismo. 

 

► Competencia autonomía e iniciativa persoal. 

Esta competencia constrúese desde o coñecemento de si mesmo e maniféstase 

a través do uso do propio corpo, cada vez de forma máis efectiva. 

 -Contidos que a desenvolve: 

 O corpo humano: exploración. O esquema corporal: ubicación e representación. 

Os sentidos: sensacións e percepcións.  

 Percepción dos cambios físicos propios e da súa relación co paso do tempo. 

 Identificación, expresión e denominación de emocións e sentimentos, propios e 

alleos e o seu control progresivo. 

 Formación dunha imaxe positiva de si mesmo a través da interacción cos outros, 

identificando as características propias. 

 Valoración positiva e respecto polas diferenzas, evitando actitudes 

discriminatorias. 

 As actividades da vida cotiá. 

 Iniciativa e progresiva autonomía. 
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 Normas que regulan a vida cotiá. Hábitos elementais de organización, atención, 

iniciativa, esforzo, observación. 

 Valoración e gusto polo traballo ben feito por un mesmo e polos demais. 

 Habilidades para a interacción e a colaboración: axuda, gratitude, xenerosidade, 

amizade, compañeirismo. 

 Práctica de hábitos saudables de hixiene corporal, alimentación, vestido, 

descanso e aceptación das normas de comportamento establecidas. 

 A saúde e a enfermidade. Prevención de accidentes. 

 Petición e aceptación de axuda en situacións que o requiran e a súa valoración. 

 Colaboración no mantemento de ambientes limpos e ordenados. Valoración 

axustada dos factores de risco. 

 Identificación e valoración crítica ante factores e prácticas sociais cotiás que 

favorecen ou non a saúde. 

4.- ACTIVIDADES. 

 A través das actividades traballaranse os contidos propostos nos diferentes 

proxectos, na busca da consecución dos obxectivos didácticos. Á hora de planificalas terei 

en conta o nivel de desenvolvemento do alumnado, as súas necesidades e os seus 

intereses e motivacións. Para que estas experiencias sexan verdadeiros instrumentos de 

aprendizaxe serán activas, desenvolverán a creatividade e serán motivadoras e 

interesantes. 

 Dividirei as actividades en actividades de inicio, de desenvolvemento e finais. As 

actividades iniciais servirán para introducir o tema e tamén para coñecer os 

coñecementos previos do alumnado acerca do tema. As actividades de desenvolvemento 

serán aquelas  coas cales o alumnado descubrirá, organizará e relacionará a información 

que se lle dá. E as actividades finais afianzarán os diferentes tipos de capacidades  que se 

pretenden alcanzar, contando con actividades de ampliación e reforzo. Tamén servirán 

como avaliación final do proceso, dos resultados.  

 Ademais destes tres tipos de actividades, clasificarei as actividades tamén 

atendendo ao agrupamento do alumnado. Así diferencio: actividades de gran grupo, de 

grupo - aula, de pequeno grupo e individuais. As actividades de gran grupo van dirixidas 
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a un grupo numeroso de alumnado, podería ser todo o ciclo ou incluso todo o centro. Por 

exemplo: a celebración dalgunha festa popular como un magosto ou o Entroido. As 

actividades de grupo - aula son aquelas nas que participa todo o alumnado da aula ó 

mesmo tempo. Por exemplo: a asemblea diaria, a lectura dun conto... As actividades de 

pequeno grupo son aquelas nas que dividirei ó grupo - aula en subgrupos. Algunhas 

destas actividades serán os recunchos e talleres. As actividades individuais son as que 

leva a cabo o alumnado individualmente. Por exemplo: facer un debuxo, recortar...  

 Ademais destas actividades, hai que destacar as actividades complementarias, 

que  son actividades didácticas que se realiza co alumnado en horario lectivo e que, 

formando parte da programación, teñen un carácter diferenciado polo momento, espazo 

e recursos que empregan. Éstas figuran na Programación Xeral Anual e requiren 

autorización previa das familias no caso de desenvolverse fóra da localidade. Tamén hai 

que mencionar as actividades conmemorativas, destacando por exemplo: o día do libro, 

día da paz... (Orde do 7 de xuño de 2016, pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2016/2017 nos centros sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de 

Galicia). 

 Realizaranse actividades  a través das cales os nenos acadarán os obxectivos 

propostos e nas que terán un papel moi activo: 

- Explorando e identificando. 

- Comparando obxectos e agrupándoos pola súa cor, tamaño, forma.... 

- Resolvendo problemas sinxelos da vida cotiá que impliquen contar e repartir 

elementos. 

- Desprazándose segundo diferentes nocións espaciais.  

- Colaborando no mantemento do orde e limpeza da clase. 

- Reproducindo sons, posturas... 

- Descubrindo as cores. 

- Observando os cambios que se producen no medio. 

- Comprendendo e interpretando contos lidos por mín. 

- Reproducindo mensaxes sinxelas cunha pronunciación e estruturación cada vez 

máis clara. 

- Dramatizando textos literarios e situacións da vida diaria. 

- Secuenciando e ordenando imaxes. 
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- Desenrolando as habilidades grafomotrices na lingua escrita. 

- Valorando a biblioteca e as novas tecnoloxías como recursos informativos e de 

lecer. 

- Producindo obras plásticas, musicais e dramáticas que desenvolvan a 

creatividade. 

  

 Todas estas actividades  comparten unha característica común: actividades nas 

que o alumnado, dalgunha maneira, ten que empregar á lóxica para chegar a unha 

solución.  

Tódolos proxectos cos que traballaremos durante este curso seguirán unha 

mesma liña de desenvolvemento. Antes de poñelos en marcha  informarei ás familias 

do seu comezo, e poderán colaborar aportando libros, contos, ou calquera outro tipo de 

material. O proxecto comezará a rodar co plantexamento de tres preguntas: “QUE 

SABEMOS?; QUE QUEREMOS SABER?; ONDE PODEMOS ATOPAR INFORMACIÓN?”. O 

alumnado irá respondendo a tódalas preguntas que vaian xurdindo. Anotarei as 

respostas para telas ben presentes durante o desenvolvemento do proxecto. 

As actividades propostas irán destinadas a que o alumnado vaia buscando 

respostas a tódalas inquedanzas que vaian xurdindo con respecto ao tema tratado.  

 Tódolos proxectos que levemos a cabo, presentarán actividades para que o meu 

alumnado desenvolva tódalas competencias que recolle o noso currículo. 

No terceiro trimestre propóñense actividades, facilitando ás familias as pautas axeitadas 

para seguir coas rutinas empregadas de xeito presencial na aula e sempre tendo en 

conta o carácter globalizado da educación infantil. 

Propóñense actividades de repaso e afianzamento dos contidos do primeiro e segundo 

trimestre.  Trátase de actividades xerais e de reforzo das destrezas básicas relativas ao 

4º curso da educación infantil. 

A maiores destas actividades xerais, e para non perder a metodoloxía de traballo 

aplicada na aula, poño en marcha un novo proxecto de aprendizaxe “a auga”; de 

maneira que o meu alumnado seguirá reforzando os contidos xa dados mediante a 

metodoloxía que coñecen. Isto implicará que sigan en contacto dunha forma directa coa 

escola e cos seus compañeiros e compañeiras, ao compartir as tarefas entre todos e 

todas mediante o blog de aula.  
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 Para levar a cabo estas actividades, daránselle as pautas necesarias aos pais e 

nais, mediante un seguimento case diario coas familias. As actividades teñen en conta 

os recursos coas que conta cada familia, facilitándolle solucións a quen as precisa. 

Os mestres e mestras especialistas, asimesmo, contan tamén cun espazo no blog para 

as súas actividades, polo que alumnado ten continuidade das actividades na totalidade 

das materias. 

 De maneira xeral, vou engadindo entradas no blog cada semana incluindo os 

contidos, imaxes, vídeos e as posteriores actividades a realizar. Cada alumno e alumna 

envía fotos das diferentes investigacións e actividades realizadas que se amosan 

posteriormente no blog. Desta maneira consigo a motivación das familias e o alumnado 

e, ademais, mantense dalgunha maneira a conexión e relación entre todos e todas. 

Por outra parte, intento implicar ás familias de maneira directa con actividades de contar 

contos e propoñer actividades relacionadas. 

 

5.- PRINCIPIOS METODOLÓXICOS. 

Como xa se indicou na Programación de Ciclo, tratarei de utilizar unha 

metodoloxía que axude a traballar as competencias básicas. Os principios de 

intervención educativa serán: 

►A GLOBALIZACIÓN. 

Pretendo estimular o desenvolvemento de todas as capacidades, tanto físicas 

como afectivas, intelectuais e sociais dunha forma global, xa que calquera actividade 

realizada polo alumnado pon en xogo mecanismos afectivos, psicomotores, 

comunicativos, cognitivos, somáticos, de imaxinación, de creatividade, de atención… 

Acercarémonos ao coñecemento da realidade cunha intención totalizadora en canto aos 

elementos que a compoñen. Así pois, a perspectiva globalizadora, a través do que 

chamamos situación de aprendizaxe, interrelaciona as distintas áreas para organizar e 

articular os coñecementos con sentido e intencionalidade en contextos que permitan a 

súa significatividade, provocando a entrada en xogo de todos os mecanismos da 

personalidade do alumnado ó que antes aludía. 

►A APRENDIZAXE SIGNIFICATIVA. 

Refírese á posibilidade de establecer vínculos substantivos entre o que hai que 

aprender (o novo contido) e o que xa se sabe (coñecementos previos). Aprender 



                                                                                                               PROGRAMACIÓN 4º EDUCACIÓN INFANTIL 
                                                                                                               C.E.I.P. XOAQUÍN LORIGA 
                                                                                                                2019-2020 

28 
 

significativamente supón a posibilidade de atribuír significado ao que se debe aprender 

a partir do que xa se coñece. Para lograr estas aprendizaxes comezarei cada proxecto 

cunha avaliación inicial, para saber os seus coñecementos previos e, sobre eles, 

construír os novos.  

►A AFECTIVIDADE. 

O neno e a nena estrutura a súa mente a través do amor. Necesitan saberse 

queridos para sentirse seguros. A seguridade que lles da o saberse queridos contribúe, 

dunha maneira moi positiva, á formación dunha autoimaxe axustada e positiva de si 

mesmos. A miña programación propón que a relación entre o profesorado e o alumnado 

se realice dentro dun ambiente democrático, con relacións de comprensión, amor, 

aceptación, confianza mutua e respecto. 

► A SOCIALIZACIÓN E A COMUNICACIÓN. 

Como a pesares do egocentrismo do neno/a destas idades, é sociable, coopera 

co adulto, vaise adaptando ás normas, é capaz de seguir ordes verbais e mostra un 

crecente desexo de xogar con outros, propoño as situacións de aprendizaxe nas que 

encontre momentos para agruparse cos seus iguais, compartir material e sentir o apoio 

dos <<outros>>, que lle axudarán a socializarse e comunicarse. Estas situacións de 

aprendizaxe apóianse, na maioría dos casos, no xogo, por consideralo un elemento 

básico e primordial para o desenvolvemento da atención, a memoria, a linguaxe, a 

imaxinación, a personalidade e ser o recurso metodolóxico por excelencia no traballo co 

alumnado destas idades. A través del coñece o comportamento dos adultos e as normas 

sociais. Tamén contribúen ao desenvolvemento da socialización e da comunicación as 

actividades propostas nos recunchos, talleres e saídas que se propoñen. 

►METODOLOXÍA ACTIVA. 

Entendo o termo metodoloxía activa como un conxunto de estratexias didácticas 

que permiten e estimulan ao alumnado a participar realmente como suxeitos da súa 

propia aprendizaxe, elaborando as súas propias aprehensións da realidade. Por elo, na 

miña programación, o alumnado é o verdadeiro protagonista do proceso de ensino - 

aprendizaxe, e o obxectivo fundamental é manter activa a súa mente a través das 

situacións de aprendizaxe, tratando de facerlle analizar e observar, á vez que criticar, as 

diferentes situacións que se lle presentan. Sabemos que nesta etapa o alumnado 

adquire gran cantidade de coñecementos manipulando obxectos. As actividades 
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manuais estimulan e axudan a mente na aprehensión interna dos obxectos e as 

mensaxes, pero considero que non debemos quedarnos na manipulación, senón que 

sempre a actividade debe ser mental, e por iso propoño  que o alumnado analice e 

verbalice as actividades manipulativas e motóricas realizadas. 

 

No terceiro trimestre desde curso, daremos as pautas necesarias aos pais, nais 

ou tiores/as legais do alumnado para que sigan, na medida do posible, a metodoloxía 

que se empregaba na aula e á que os nenos e nenas estan afeitos/as. Baixo unha estrita 

coordinación coas familias, intentaremos que o alumnado non se afaste do modelo de 

aprendizaxe que se leva a cabo na escola. Sobre todo, incidiremos no mantemento das 

rutinas de cara a facilitar a posterior incorporación á escola. 

Esta conexión, estase levando a cabo mediante o blog de centro e de aula, abalar móbil, 

correo electrónico e por vía telefónica. 

 

 7.- OS MATERIAIS NA AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

Considero materiais todos aqueles recursos que poden ser empregados na aula 

cunha finalidade educativa, incluíndo a finalidade lúdica, posto que esta considérase á 

vez un recurso e un obxectivo na educación. 

É moi importante realizar unha análise psicopedagóxica do material que se 

emprega en Educación Infantil, saber qué obxectivos nos plantexamos ao introducilo, 

qué obxectivos plantexan os materiais por si mesmos, qué papel fan cumprir ao docente, 

saber qué grao de autonomía e nivel de socialización pretendemos que alcancen os 

nenos e nenas co seu uso, e coñecer cómo promoven os seus procesos de construción 

de coñecemento. 

Os materiais que temos na aula podería clasificalos da seguinte maneira: 

-Materiais que desenvolven o pensamento lóxico: Van permitir realizar 

actividades de comparación, asociación, ordenación, clasificación, seriación, medición e 

conteo. 

*Para ordenar, empregarei obxectos que disminúan progresivamente o tamaño, 

en ton de cor, en peso, ... etc. como bólas de ensartar, caixas para introducir unhas 

dentro de outras, tazas, vasos, medidas de capacidade, etc. 
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*Para seriar, empregarei obxectos que poidan ir alternando diferentes formas, 

tamaños, cores,… como por exemplo: botón, xoguetes, bolsas, carretes de fío… 

 

Tamén hai outros materiais que se adquiren no comercio para esta área do 

desenvolvemento e que ofrecen outros elementos dignos de ter en conta para a 

realización deste tipo de actividade, materiais como: dominós, xogos de mesa, 

quebracabezas, bloques lóxicos, regretas, ábacos, cartas de mesa, diñeiro ficticio, corpos 

xeométricos, xogos de medida de peso e de capacidade, cinta métrica, ...etc. 

 -Materiais para o desenvolvemento da representación: O neno e nena vai 

transformando a realidade é súa medida mediante a simulación e a representación do 

mundo que o rodea e desta forma, converte un pau nun cabalo, unha madeira nunha 

casa, un coxín nun barco... É importante, polo tanto, que nas aulas existan materiais 

para o xogo simbólico e para o xogo dramático. Estes materiais poden ser: 

*Materiais non estruturados: botóns, madeiras, corchos, bolsas, paus, piñas, 

cordas…. 

*Materiais recollidos da comunidade (mediante aportacións das familias ou do 

pobo): vaixelas, obxectos de cociña, pinzas, rulos, bisutería, zapatos de adultos, roupa 

de adultos, bolsos, roupa de bebé, sombreiros…. 

*Materiais que se adquiren no comercio: cociñas, garaxes, mercados, casiñas de 

bonecas, bonecas articuladas, animais de plástico, maletín de médico ou de carpinteiro, 

teléfonos, máquinas de fotos, e é destacable o guiñol ou teatro de títeres, xa que ten 

especial importancia dende o punto de vista do desenvolvemento da linguaxe. 

-Materiais para o desenvolvemento da expresión oral: O desenvolvemento da 

linguaxe, a través da comunicación, é un tema amplo de traballo que se leva a cabo en 

tódalas zonas da aula, con todos os materiais e en todos os momentos. Algúns materiais 

cuxa función máis específica é esta son: colección de imaxes, láminas murais, gravadora, 

libros para ver e contar… 

-Materias para o desenvolvemento da expresión plástica: No desenvolvemento 

da expresividade do neno e nena, este tipo de materiais é moi importante e debemos 

consideralo tanto dende unha perspectiva unitaria e globalizadora, como dende a súa 

especificación propia. Os nenos e nenas, empregando este tipo de materiais, mezclan, 

perforan, cortan, pegan, pregan, dobran e manipulan, xerando e observando os cambios 
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que se producen e experimentando o que poden facer; de tal xeito, que nos interesa 

máis o proceso de traballo que os resultados obtidos. Falamos de diferentes tipos de 

papeis, pinturas, útiles para pintar, pegamentos, materias para modelar, para facer 

collage e contruccións… 

-Materiais para o desenvolvemento musical e corporal: Os materiais musicais 

máis pretos ó alumnado son: o seu propio corpo e os obxectos que rodean ao neno/a 

coas súas diferentes posibilidades sonoras e os diferentes instrumentos musicais. 

-Materiais audiovisuais: Retroproxector, radio, TV, reprodutor de CD, cámara de 

vídeo, ordenador, programas informáticos, películas de vídeo, pantalla dixital…. 

-Materiais impresos: Topámonos con dous tipos de materiais dependendo dos 

destinatarios: Para o mestre: material de proxectos editoriais, currículos de educación 

infantil, documentos do centro, programacións, informes sobre educación, documentos 

de congresos, seminarios…, e Para os nenos: láminas de arte, láminas de vocabulario, 

bits de intelixencia, murais de imaxes, láminas creadas no centro, contos, cómics, libros 

de imaxes, fotografías, libros da natureza, doutros países e entornos, literatura infantil, 

fichas de elaboración propia….). 

Todos estes materias van a estar colocados en contedores transparentes, 

accesibles e visibles, etiquetados e clasificados, distribuídos por áreas ou recunchos…. 

Para o terceiro trimestre intentarase facer chegar ao alumnado o material 

impreso correspondente a cada curso. Engádense, ademais, materiais de reforzo e 

repaso que facilitamos ás familias mediante o Blog do centro ou a través do correo 

electrónico. Diariamente, propóñense actividades no Blog, tendo en conta os recursos 

dos que dispón o noso alumnado no fogar. Inténtase que todo o alumnado dispoña de 

recursos para a continuidade da súa aprendizaxe no terceiro trimestre. 

 

 8. - ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

A atención á diversidade do alumnado vai formar parte de tódolos proxectos 

realizados durante o curso escolar, de aí que establezamos aquí as pautas xerais que van 

a rexir a nosa actuación con respecto á diversidade en todas elas. Esta diversidade afecta 

a todo o alumnado, supón partir de recoñecer as diferenzas individuais e plantexar o 

proceso educativo de maneira que se contemple e respecte a diversidade.  
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Considérase a atención á diversidade como toda aquela actuación educativa que 

está dirixida a dar resposta ás diferentes capacidades, ritmo e estilos de aprendizaxe, 

motivacións e intereses, situacións sociais, étnicas, de inmigración e de saúde do 

alumnado.  

A resposta á diversidade ten como referencia o P.E. e  a Programación Didáctica, 

así como o Plan de Atención á Diversidade, no cal se incorpora un conxunto de medidas 

dirixidas a dar unha resposta educativa adaptada ao alumnado do centro na súa 

singularidade a través dun currículo aberto e flexible.  

Aínda que existen grupos e persoas que merecen especial atención, esta 

atención á diversidade na aula, debe entenderse como un aspecto positivo, ademais de 

ser inevitable.  

Algunhas medidas para a miña aula son: 

 Adaptación de materiais curriculares ao contexto e ao alumnado. 

 Traballo cooperativo do profesorado. 

 Posta en marcha de metodoloxías que favorezan a individualización e 

desenvolvemento de estratexias cooperativas e de axuda entre iguais. 

Ademais, na configuración das Programacións de Aula e dos Proxectos que a 

conforman, aténdese á diversidade, xa que todas as decisións son tomadas, de acordo 

ás características específicas do grupo de alumnado. Estas medidas fan referencia a: 

- A priorización e selección de obxectivos. 

- A planificación, secuencia e selección dos núcleos temáticos ao redor 

dos que xiran os Proxectos. 

- Os recursos metodolóxicos e materiais. 

- Coordinación cos profesionais de apoio á acción educativa do centro 

(orientadora, mestra audición e linguaxe e mestra pedagoxía 

terapéutica…) 

- Propoñer actividades de gran grupo, grupo medio e individual, 

combinar as que requiren atención con aquelas que implican exercicio 

físico…. 

A adaptación a nivel de aula supón adaptar o ambiente educativo para poder 

atender á diversidade do alumnado. As variables que forman dito ambiente son espazos, 

tempos e materiais. A través da súa organización debemos preparar a aula para dar 
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calidade e resposta educativa a tódolos nenos/as que acollamos e as súas necesidades 

específicas.  

A metodoloxía dos recunchos e talleres son un exemplo claro desta adaptación 

a nivel de aula xa que a través dela: 

 Permítese unha atención máis individualizada ao diversificar a actividade e 

non estar facendo todos o mesmo. 

 Cada neno/a pode usar os materiais de acordo co seu propio ritmo, xa que 

lle ensinamos a usalo con autonomía ou lle prestamos a axuda se a necesita. 

 Os materiais dentro dos recunchos permite establecer distintos niveis de 

dificultade e que cada neno/a aprenda de acordo coas súas capacidades. Os 

mesmos materiais sérvennos para atender ao alumnado con distintas 

capacidades. 

 Ao realizar unha avaliación continua permítenos detectar as dificultades e 

levar a cabo unha avaliación formativa. 

 

No terceiro trimestre, garántese a atención á diversidade ao alumnado que o 

precise. A especialista en Pedagoxía terapeútica e o especialista en Audición e Linguaxe, 

propondrán as actividades pertinentes ás familias para dar continuación á atención das 

necesidades. Creouse unha pestana no Blog de cada aula onde se propondrán as 

diferentes actividades atendendo ás necesidades do alumnado. 

 

9.- PROXECTO  LECTOR. 

Procurarei que os nenos e as nenas aprendan a facer uso da linguaxe e que se 

inicien na aprendizaxe da lectura e da escritura. Pretendo que descubran e exploren os 

usos da lectura e da escritura, espertando e afianzando o seu interese por elas. Trato de 

espertar nos nenos e nas nenas o interese polos textos escritos presentes na aula e no 

medio próximo, iniciándoos no seu uso, na comprensión das súas finalidades e no 

coñecemento dalgunhas características do código escrito.  

A aprendizaxe da lingua escrita debe permitir que os nenos e as nenas descubran 

as posibilidades que ofrece a lectura e tamén a escritura como fonte de pracer, fantasía, 

comunicación e información. 
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Na aula empregamos diversos tipos de textos, ocupando  os contos un lugar 

esencial na formación literaria dos nenos e das nenas. Polo seu contido, pola súa 

estrutura e polo seu vocabulario, constitúen un instrumento valioso para o 

desenvolvemento das habilidades lingüísticas.  

 

 - Obxectivos: 

-Espertar o interese e o gusto polos textos escritos. 

-Tomar contacto con distintos tipos de texto( contos, rimas , adiviñas,...). 

-Ampliar o vocabulario. 

-Discriminar mensaxes sinxelas con diferentes códigos dependendo da idade. 

-Comprender e reproducir textos orais. 

-Identificar e memorizar fragmentos de texto de tradición cultural: contos , 

poemas, adiviñas, trabalinguas,... 

-Ler e interpretar pequenas frases dos contos. 

-Ordenar viñetas relacionadas cun texto secuencialmente. 

-Representar o argumento dun texto a través da escritura, plástica ou expresión 

corporal. 

-Desenrolar o gusto por escoitar e contar contos e experiencias propias. 

-Expresarse correctamente e con fluidez , tendo en conta a súa idade. 

-Desenrolar unha actitude de respecto e coidado no manexo dos libros. 

 

 - Contidos: 

- O uso da lectura comprensiva e expresiva como ferramenta de aprendizaxe en 

calquera tipo de textos. 

* primeira toma de contacto co seu amigo o libro de forma lúdica. 

* introdución dos distintos proxectos por medio do conto, a través de este contarase 

outro ao longo do proxecto, traballándose posteriormente con fichas.  

* alternancia de xogos cos contos tradicionais. Trabállase con algunhas actividades 

como: cambiar o final, o xogo dos erros, deixar os finais para acabar os alumnos... 

* introdución á lectoescritura, por medio da presentación dun conto, para ser traballado 

posteriormente con fichas, debuxos, picado, recortado ou material moldeador. 

* motivación na asemblea para a invención de contos, empregando láminas con imaxes. 
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* elaboración dos seus propios libros. 

- A autonomía na elección da lectura e na práctica habitual da mesma. 

* posta en marcha do recuncho da biblioteca, alí elíxense os contos libremente, poden 

contalos aos seus compañeiros ou facer un debuxo alusivo a el. 

- O uso privado da lectura coma un medio para satisfacer os intereses persoais 

no ocio e na relación con outras persoas. 

* na aula recoméndase a lectura e contar contos na casa. 

* posta en marcha do libro viaxeiro, elaborarase coa axuda e colaboración das familias. 

Préstamo dende a biblioteca do centro de contos. 

- O uso da escritura como ferramenta de autor. 

* traballar o conto dende o garabato ata o debuxo esquemático, convertendo ao 

alumnado en verdadeiros autores. 

* o emprego de pictogramas como axuda á comprensión lectora e escrita do alumnado 

de infantil. 

* emprego dos signos para entendernos no noso medio. 

* iniciación a lectura. 

- O coñecemento dos procedementos habituais para a consulta e catalogación 

de libros na práctica da Biblioteca de centro e de aula. 

* explicación do que é unha biblioteca: montando a biblioteca de aula. 

- O uso da linguaxe oral e das tecnoloxías da información e a comunicación como 

medios para fortalecer o resto dos ámbitos. 

* utilización do ordenador e da pizarra dixital como instrumento de axuda á lectura e 

comprensión dalgúns textos, coa utilización de diversas técnicas. 

* aprendizaxe a través de programas informáticos. 

* investigación en Internet e saber buscar textos ou escritos recomendados. 

* emprego do Meiga, programa utilizado para a xestión da biblioteca escolar. 

 - Actividades tipo: 

-Listado de nomes. 

 -Recoñecer o seu nome e o dos compañeiros/as da clase. 

 -Realizar distintas agrupacións: 

  -Nomes que comezan ou rematan pola mesma letra. 

  -Nomes longos ou curtos. 
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  -Nomes que conteñan unha letra determinada. 

  -Nomes de nenos ou nenas. 

  -... 

-Propaganda. 

 -Recortar e pegar fotografías dos ingredientes dunha comida. 

 -Facer listas de compra. 

 -Catálogo de alimentos. 

 -Slogan dun alimento. 

 -... 

-Xornais e revistas. 

 -Rodear letras  segundo consignas. 

 -Riscar papel, enrrugalo, facer boliñas,... 

 -Facer tiras de papel anchas e estreitas. 

 -Recortar cos dedos , con tesoiras,... 

 -... 

-Visita á biblioteca do centro. 

Neste terceiro trimestre, intento dar continuidade ao proceso lector incluíndo 

contos a nivel persoal e solicitando a cada familia que conte un conto que se amosará 

no blog de aula coas respectivas actividades relacionadas. Ademais, relacionado cos 

contidos, sempre intento engadir contos relacionados para completar a información e 

completar a aprendizaxe dos mesmos. 

 

10.- CONCRECIÓN DO PLAN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 

COMUNICACIÓN. 

Nesta etapa iniciaranse no uso de diversos instrumentos tecnolóxicos 

(ordenador, reprodutores de imaxe e son...) e no coñecemento de diferentes 

producións audiovisuais, valorando progresivamente os seus contidos e tomando 

conciencia da necesidade de utilizalos moderadamente. 

 Os máis pequenos/as asumen con naturalidade a presenza do ordenador no 

medio escolar. A propia aprendizaxe é para eles un xogo; e o ordenador é un recurso 

didáctico para aprender e xogar. 



                                                                                                               PROGRAMACIÓN 4º EDUCACIÓN INFANTIL 
                                                                                                               C.E.I.P. XOAQUÍN LORIGA 
                                                                                                                2019-2020 

37 
 

 Os nenos/as traballarán co ordenador un conxunto de actividades, xogos, 

exercicios divertidos, atractivos, baseados no debuxo infantil, que incita ós nenos e ás 

nenas a resolver situacións de pequenos conflitos e fácil resolución e cuxa realización 

resulta gratificante e motivadora. En definitiva, consiste en xogar e aprender utilizando 

o ordenador. 

 Os contidos que a través destas novas habilidades e destrezas se van poder 

desenvolver son: 

 •   Grafomotricidade a través da realización dos distintos trazos e xogos de labirintos.

  

 • Cores: tons dalgunha delas, azul claro, azul escuro, amarelo claro e escuro... e 

reforzaranse o resto de cores primarias e as súas combinacións. 

 •  Algúns conceptos espaciais. 

 •  Educación musical. 

 • Representación numérica; practicarán a través das actividades de aprendizaxe dos 

números do 1 ó 9 e do 0 e a súa asociación coas cantidades correspondentes. 

 •  Algúns cuantificadores e nocións básicas de medida. 

 •  Algunhas propiedades dos obxectos. 

 •  Composición de quebracabezas. 

 •  Razoamento lóxico. 

 

Daremos continuidade ao traballo coas T.I.C.S. dende o fogar, propoñendo 

actividades concretas para tal fin; a propia teledocencia xa aporta contido e aprendizaxe 

a este plan. 

 

 

12.- P.A.T. EN 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

O contacto periódico co centro e co profesorado é importantísimo para a eficacia 

da acción educativa. Por unha parte, as familias son as que posúen a mellor e máis fiable 

información sobre os nenos e as nenas; e pola outra, os docentes deben subministrarlles 

ás familias tódolos datos que consideren relevantes e que lle afecten ó 

desenvolvemento e á educación dos pequenos e das pequenas. A colaboración 
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sistemática familia - escola vai achegar experiencias enriquecedoras, tanto ás familias 

coma ós docentes. 

 Desta maneira, as relacións fluídas entre a familia e a escola van permitir que se 

unifiquen criterios e pautas de actuación que favorecerán o proceso de aprendizaxe e o 

desenvolvemento harmónico da personalidade dos nenos e das nenas. 

  Así, o centro de Educación Infantil comparte coa familia o labor educativo, ó 

completar e ampliar as súas experiencias formativas. A eficacia da Educación Infantil 

depende, en gran medida, da unidade de criterios educativos nos distintos momentos 

da vida do neno ou da nena, na súa casa e na escola. Debemos permanecer sempre en 

disposición de recibir ás familias para poder comentar calquera aspecto educativo dos 

seus fillos e das súas fillas e, así mesmo, debemos aceptar as súas suxestións e 

contribucións. 

  A familia, pola súa banda, debe colaborar estreitamente e comprometerse co 

traballo cotiá dos seus fillos e das súas fillas e coa vida da escola. Só o compromiso e o 

esforzo compartido permitirán a consecución dos obxectivos que nos marquemos. 

 Concibo a educación como un proceso compartido coas familias, que se deberá 

favorecer dende o centro docente a través da titoría. A titoría é o conxunto de 

actividades que desenvolve o titor ou titora co grupo de clase, coas súas familias e co 

resto de mestras e mestres que colaboran na docencia dese grupo. O seu contido forma 

parte do plan de orientación e atención á diversidade, e a súa planificación, 

desenvolvemento e avaliación son asesorados polo responsable de orientación do 

centro. A través dela, o equipo de orientación do centro, axusta e orienta o proceso de 

ensino - aprendizaxe, previndo posibles dificultades, favorecendo os procesos de 

maduración, desenvolvendo á súa capacidade de autovaloración, facilitando a 

aceptación dun sistema de valores e permitindo unha axeitada socialización. Mediante 

entrevistas individuais, a iniciativa da familia ou do titor, intercambiaranse as 

informacións oportunas para facilitar o proceso de ensino do alumnado. 

Se xa a colaboración, coordinación e implicación coas familias a concebíamos 

como esencial, no terceiro trimestre afondamos nesta coordinación á fin de dar 

continuidade ao proceso de ensinanza- aprendizaxe no fogar. Reforzaremos esta 

coordinación, por un lado, para dar as pautas necesarias para levar a cabo este proceso 
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por parte dos pais e nais e, por outra, facendo fincapé nas dificultades ou necesidades 

de cada unha das familias. Recolleremos nunha táboa informativa os datos relativos ás 

comunicacións coas familias.  

Seguiremos levando a cabo as titorías e comunicación coas familias, por vía 

telefónica. Levaremos un seguimento polo miúdo de cada unha das familias. 

 

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Segundo a Orde do 22 de xullo de 1997 por a que se regulan determinados 

aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos 

colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, considéranse 

actividades complementarias, aquelas que se realizan co alumnado en horario lectivo; e 

que forman parte da programación, aínda que teñen carácter diferenciado polo 

momento, espazo ou recursos que se utilizan. Cabe considerar como actividades 

complementarias as visitas e as conmemoracións que se realizarán ó longo deste curso 

escolar. Por exemplo: 

 Saídas: realizaremos unha saída a finais de curso (previsiblemente a unha 

zona de costa), ademais daquelas saídas ó entorno que vaian xurdindo ó 

longo do curso, dependendo da temática coa que esteamos a traballar. 

 Participaremos en actividades complementarias: Samaín, Magosto, 

Nadal, Entroido, Fin de curso… ademais das celebración das 

conmemoracións recollidas na Orde do 7 de xuño de 2016, pola que se 

aproba o calendario escolar para o curso 2016/2017. 

As actividades complementarias e extraescolares relativas ao terceiro trimestre 

non se levarán a cabo, ou cando menos non como se tiña previsto, á vista das 

circunstancias actuais. A través do Blog intentaremos non esquecernos das datas 

relevantes, propoñendo actividades relacionadas. 
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14.- AVALIACIÓN. 

A avaliación é un factor importante no proceso educativo xa que se preocupa en 

cada momento de analizar as variables educativas e de facer unha estimación precisa 

dos resultados. 

É comprensiva e ten que contemplar todas e cada unha das partes do proceso 

instrutivo: alumnado, docentes e programa. 

Ten que ser continua. Para garantir unha boa dirección no proceso e uns bos 

resultados finais, a avaliación ten que estar actuando de unha forma constante e 

permanente. 

A través do feedback, ten unha importante capacidade recurrente que lle 

permite <<retroactuar sobre elementos da estrutura e do proceso educacional e incluso, 

sobre os mesmos obxetivos, para modificalos e perfeccionalos á luz dos resultados>>. 

A avaliación é cooperativa posto que afecta non só  ós que a aplican senón tamén 

aos seus verdadeiros usuarios: o alumnado. 

En consecuencia, enténdese como a revisión dos distintos elementos da práctica 

educativa no ámbito da aula e no conxunto do centro. 

 

 14.1. - Principios e obxectivos da avaliación. 

- O principio de continuidade fai referencia á  necesidade de entender a 

avaliación como un proceso no que podemos distinguir diferentes 

momentos: inicio, proceso - desenrolo e fin. 

- O principio de sistematicidade alude a necesidade de plantexar a forma 

de seguimento de acordo a un plan previamente trazado, que deberá 

ser levado a cabo con rigor. 

- O principio de flexibilidade relacionase coa posibilidade de empregar o 

proceso avaliador, e sempre en función dos obxectivos trazados, 

diversidade de técnicas e instrumentos de rexistro. 

 

 14.2. - Avaliación na Educación Infantil. 

Atendendo ó Decreto 330/2009 do 4 de xuño, polo que se establece o currículo 

da educación infantil, e á Orde do 25 de xuño de 2009, pola que se regula a implantación, 

o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na nosa 
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Comunidade Autónoma, establece que os educadores de este tramo avaliarán o proceso 

de ensino, a súa propia práctica docente e o desenrolo das capacidades dos nenos e das 

nenas, de acordo coas finalidades da etapa para mellorar a actividade educativa.  

Igualmente, establécese a avaliación como continua, global e formativa durante 

o período infantil. A observación directa e sistemática constituirá a técnica principal do 

proceso de avaliación.  

Tendo en conta todo isto, a avaliación do proceso de aprendizaxe nesta etapa 

debe ser: 

 Global: referida ó conxunto de capacidades expresadas nos obxectivos 

xerais. Esta  

avaliación permite fixar metas que o neno/a ten que alcanzar a partir de criterios 

derivados da súa propia situación inicial. 

 A avaliación debe realizarse sobre a base dos obxectivos, nos que se expresan as 

capacidades básicas que o alumnado debe desenrolar a través das distintas áreas 

curriculares ás que fan referencia os criterios de avaliación. Realizar unha avaliación 

individualizada e global implica empregar diversidade de procedementos, instrumentos 

e situacións de avaliación, de maneira que podamos axustarnos ás diferentes 

características do alumnado e contido educativo. 

 Continua: a avaliación debe ser un elemento máis da acción educativa, 

permitindo así regular, orientar e corrixir de modo sistemático o proceso 

educativo. A avaliación continua empeza nos inicios do propio proceso 

educativo. Require, polo tanto, unha avaliación inicial do alumno/a, para adecuar 

o proceso de ensino - aprendizaxe ás súas posibilidades e tamén unha avaliación 

final do proceso. 

 Formativa: debe ter en conta todas as variables que axudan ou interfiren no 

proceso didáctico, procurando durante dito proceso, reunir información que 

permita revisalo e corrixilo. A súa finalidade é determinar qué factores favorecen 

ou dificultan que o alumnado logre as metas desexadas, de maneira que 

poidamos introducir as modificacións oportunas. 

 Preventiva: permítenos realizar sobre a marcha os axustes oportunos que 

eviten chegar a obxectivos non desexados. 
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 Polo que respecta ao que avaliar, a decisión máis importante é a que se refire 

a concretar obxectivos xerais de cada ciclo en conceptos avaliables que permitan 

comprobar se o alumnado está desenrolando as capacidades desexadas o mellor 

posible en función das características individuais de cada un. Unha vez 

establecido o que se considera fundamental, é preciso determinar os 

procedementos, co fin de obter a información relacionada co proceso de 

aprendizaxe. Se queremos avaliar o progreso de factores de personalidade e 

capacidade necesitaremos empregar técnicas diversas e instrumentos de 

rexistros variados. A norma que regula a avaliación en Infantil destaca que 

corresponde aos mestres adoptar as decisión pertinentes acerca das técnicas e 

instrumentos de avaliación que se consideren máis axeitados e formular os 

xuízos oportunos acerca do aprendizaxe dos seus nenos/as. 

 

 14.3. - Técnicas ou instrumentos de avaliación.  

– Cuestionario inicial para conseguir información de cada alumno e alumna sobre datos 

persoais e familiares (tendo sempre presentes a lei de protección de datos), de 

relación, de escolarización, físicos, psicomotrices, de linguaxe, de control de 

esfínteres, sono, alimentación, hixiene, autonomía e emocionais. 

– Rexistro de avaliación inicial. 

– Observación directa e sistemática. 

– Rexistro  de incidencias. 

– Diálogos co alumnado. 

– Valoración das actividades e do traballo realizado ao longo das distintas actividades. 

– Observación do comportamento do alumnado. 

– Recollida de información aportada polas familias e por outros membros do equipo 

docente. 

- Informes trimestrais e informe final de curso. 

 

  14.4. - Avaliación da práctica docente. 

O foco de atención da avaliación non pode ser soamente o alumnado, senón 

tamén os procesos de ensino e a propia práctica docente, dende o seu contexto máis 
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próximo ao alumnado (métodos didácticos, organización da aula, deseño e 

desenvolvemento dos proxectos, contidos…) ata o contexto máis amplo no que esta de 

desenvolve (coordinación cos mestres/as e especialistas, continuidade e coherencia dos 

plantexamentos educativos entre ciclos e etapas, o funcionamento interno como equipo 

pedagóxico, a colaboración cas familias do alumnado…). 

No modelo de avaliación que propoño avalío os tres aspectos seguintes: 

A) Planificación. 

Inclúe todo o relacionado coa Programación de Ciclo e coa Programación dos 

Proxectos. Tamén me interesa coñecer quen elabora esa programación, se é de 

elaboración propia ou dunha editorial, así como o relacionado coa flexibilidade da 

programación ou capacidade de adaptación ao grupo de alumnos/as a quen vai dirixida. 

B) Desenrolo da ensinanza. 

Inclúe varios aspectos: 

-Metodoloxía. Refírome á capacidade para transmitir e orientar o traballo do 

alumnado, motivar a aprendizaxe e promover a utilización de recursos didácticos 

variados. En xeral, a competencia da mestra para organizar o ensino. 

- Relación co alumnado e as familias. Refírome á capacidade da mestra para 

relacionarse co alumnado e as familias co obxecto de orientar o proceso de 

aprendizaxe do alumnado e informar de dito proceso ás familias. 

-Atención á diversidade. Refírome á capacidade da mestre para atender e adaptar o 

ensino ás diferenzas individuais do alumnado e a responsabilizarse do grupo na súa 

totalidade. 

-Clima da aula. Refírome á capacidade para comunicarse co alumnado creando unha 

atmósfera cordial, fomentando o traballo en equipo do alumnado e resolvendo os 

posibles conflitos que se dean na aula dunha maneira positiva, implicando ao 

alumnado na súa resolución. 

C) Avaliación.  

Inclúe dous aspectos: 

* avaliación das aprendizaxes. Refírome aquí á capacidade para realizar un 

seguimento exhaustivo do proceso de aprendizaxe, implicando ao alumnado. 
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* avaliación da ensinanza. Refírome ó emprego da avaliación da práctica docente 

con carácter sistemático e periódico, coma algo necesario para unha ensinanza de 

calidade. 

 

14.5. - Criterios de avaliación. 

  - Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

 Recoñecer e nomear as partes principais do corpo, e situalas espacialmente 

en si mesmo e nos demais.  

 Identificar as partes do corpo que se corresponden cos sentidos. 

 Discriminar informacións e sensacións proporcionadas polos sentidos. 

 Mostrar coordinación, axilidade e equilibrio nos movementos corporais. 

 Manifestar un progresivo control postural. 

 Coñecer e utilizar as posibilidades expresivas do seu corpo. 

 Mostrar confianza nas propias capacidades. 

 Ter unha imaxe axustada de si mesmo, coas súas posibilidades e limitacións. 

 Valorarse de forma positiva a si mesmo e aos demais. 

 Participar e colaborar con compañeiros/as e adultos mostrando actitudes de 

colaboración e respecto. 

 Participar activamente en diversos tipos de xogos e actividades. 

 Realizar distintos desprazamentos con graza e axilidade. 

 Progresar na coordinación e no control das habilidades manipulativas de 

carácter fino. 

 Coñecer e utilizar as normas de comportamento en distintas situacións e 

espazos. 

 Establecer vínculos fluídos e equilibrados de relación cos demais. 

 Realizar autonomamente e con iniciativa actividades habituais para 

satisfacer as súas necesidades básicas. 

 Mostrar autonomía e iniciativa na adquisición de hábitos e condutas 

relacionados co coidado persoal, coa hixiene, coa saúde e co benestar.  
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- Área de coñecemento do contorno. 

 Discriminar obxectos e elementos do medio inmediato. 

 Manifestar interese por explorar os elementos do medio mediante 

actividades manipulativas, establecendo relacións entre as súas 

características e o seu comportamento físico. 

 Desenvolver habilidades lóxico - matemáticas (agrupar, clasificar e ordenar) 

para establecer relacións cualitativas e cuantitativas entre elementos e 

coleccións.  

 Achegarse á comprensión dos números (cardinal e ordinal) e valorar a súa 

utilidade en situacións propias da vida cotiá. 

 Manexar nocións básicas espaciais (arriba/abaixo, dentro/fóra, 

preto/lonxe…), temporais (antes, despois, pola mañá, pola tarde…) e de 

medida (pesa máis, é máis longo…). 

 Mostrar curiosidade, respecto e coidado cara á comprensión do medio físico 

e social. 

 Identificar e nomear os compoñentes principais do medio natural. 

 Valorar a importancia do medio natural para a vida humana. 

 Observar os cambios e modificacións dos elementos do medio. 

 Identificar os factores que inflúen nas transformacións do medio. 

 Relacionar as características do medio físico e as formas de vida dos seus 

habitantes. 

 Mostrar actitudes de coidado e respecto cara a natureza participando en 

actividades para a súa conservación. 

 Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do seu medio. 

 Identificar e valorar as características e manifestacións culturais do seu 

medio. 

 Establecer vínculos fluídos e equilibrados de relación cos demais. 
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- Área linguaxes: comunicación e representación. 

 Expresarse e comunicarse oralmente con suficiente claridade e corrección 

para levar a cabo diversas intencións comunicativas (pedir axuda, informar 

dalgún feito, dar sinxelas instruccións…). 

 Mostrar interese pola utilización da expresión oral para regular a propia 

conduta, para relatar vivencias, razoar, resolver situacións conflitivas, 

comunicar os estados anímicos e compartilos cos demais. 

 Comprender as mensaxes, relatos, producións literarias, explicacións e 

informacións que lle permitan participar na vida da aula. 

 Mostrar unha actitude de escoita atenta e respectuosa cara ás opinións e 

intervencións dos demais.  

 Progresar no respecto da quenda de palabra.  

 Mostrar interese polos textos escritos presentes na aula e no medio próximo. 

 Coñecer as posibilidades e funcionalidade da linguaxe escrita na vida cotiá 

como medio de comunicación, información e gozo. 

 Mostrar atención e curiosidade polos actos de lectura e manifestar 

gradualmente o desexo de aprender a ler. 

 Interesarse por explorar algunhas características básicas do código escrito e 

participar nas situacións de escritura que se producen na aula. 

 Facer un uso axeitado do material escrito: libros, xornais, cartas, etiquetas… 

 Expresarse e comunicarse por medio de diferentes materiais, instrumentos 

e técnicas propios das linguaxes musical, audiovisual, plástica e corporal.  

 Gozar coa experimentación e coa exploración das posibilidades expresivas do 

xesto, os movementos, a voz, a cor, a textura e os sons. 

 Manifestar unha progresiva sensibilidade estética e mostrar actitudes 

positivas cara ás producións artísticas en distintos medios. 

 Mostrar interese por compartir as experiencias estéticas e valorar as 

producións artísticas propias e dos demais. 

 

Tendo en conta a actual Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvementodo 
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terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia, para avaliar teremos en conta as calificacións e desenvolvemento 

obtido no primeiro e segundo trimestre, e tamén as que poidan obterse deste terceiro 

trimestre, respondan aos criterios de avaliación modificados na reformada 

programación e sempre que favorezan ao alumnado.  

Ademais dos documentos de avaliación ordinarios, acompañarase a cada 

expediente, un informe individualizado de avaliación facendo constar as dificultades, 

avances, necesidades de actuación ou calquera circunstancia relevante para o vindeiro 

curso. 

Por outra parte, reforzarase a fluidez da comunicación cos pais, nais e titores 

legais dos alumnos e alumnas como partícipes directos no proceso de ensino 

aprendizaxe dos seus fillos e fillas para o terceiro trimestre, como indica a citada 

instrucción. Neste sentido, elaboro un cuestionario que enviarei ás familias para recoller 

información tanto do alumnado como da niña práctica educativa. Isto complementará 

e deixará constancia da información obtida polos diferentes contactos telefónicos. 

En canto á promoción , os criterios de avaliación nesta etapa flexibilizaranse 

atendendo especialmente ao desenvolvemento evolutivo do alumno ou alumna e á 

consecución dos obxectivos da etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


