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1. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E INDICADORES DE LOGRO. 

 

 

CONTIDOS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 Clasificación de obxectos aproximándose á 

cuantificación.  

 

 Establecer relacións cuantitativas e 

cualitativas entre elementos e coleccións. 

 Fai agrupacións de obxectos atendendo a 

unha determinada cantidade. 

 Ordena obxectos segundo un criterio: 

tamaño, forma... 

 

 

 Utilización dos números para identificar, 

contar, clasificar…  

 

 Empregar a serie numérica de maneira 

axeitada.  

 Coñece a serie numérica. 

 Emprega a acción de contar como 

estratexia para a obtención dun dato 

numérico. 

 

 Representación gráfica dos cardinais.  

 

 

 Asociar grafía e cantidade.  

 

 Escribe os números convencionalmente. 

 Representa cantidades empregando 

diferentes estratexias (debuxando os 

obxectos, raias, etc.). 

 Asocia algúns números coas cantidades que 

representan. 
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 Identificación de formas planas e 

tridimensionais e búsqueda das mesmas nos 

elementos do contorno.  

 

 Identificar formas planas e tridimensionais.  

 

 Recoñece algunhas figuras xeométricas: 

rectángulo, cadrado, círculo, triángulo. 

 Recoñece aspectos xeométricos das figuras 

xeométricas: rectángulos, cadrados, 

triángulos, círculos (lados, formas...). 

 Representa as formas xeométricas básicas. 

 

 Realización de series.  

 

 

 Identificar os criterios que segue unha serie.  

 

 Pode ordenar un conxunto de obxectos 

empregando diversos criterios 

sucesivamente (forma, cor, tamaño...). 

 Realiza series sinxelas seguindo un criterio 

dado. 

 

 Observación directa dos elementos do 

contorno natural.  

 

 Valorar a importancia do medio natural.  

 

 Descobre aspectos novos a través das súas 

observacións. 

 Representa con debuxos o observado ou 

experimentado. 

 

 Interpretación e reprodución de textos de 

tradición cultural: contos, poesías, cancións...  

 Interese e atención cara os textos de tradición 

cultural.  

 Interpretar e reproducir textos de tradición 

cultural: contos, poesías, cancións, retahílas.  

 Escoita con atención a lectura de diferentes 

textos literarios: contos, relatos, lendas, 

poesías, rimas, adiviñas... 

 Recoñece a funcionalidade dos textos 

literarios (entretemento e diversión). 
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 Iniciación no uso da lingua escrita.  

 

 Descubrimento da linguaxe escrita como 

medio de comunicación, información e 

disfrute.  

 

 Iniciarse no mundo da lectura e da escritura.  

 

 Reproduce, tendo en conta as diferentes 

etapas individuais no proceso de 

adquisición da lingua escrita, textos. 

 Recrea, tendo en conta as diferentes etapas 

individuais no proceso de adquisición da 

lingua escrita, textos. 

 

 Utilización de distintas técnicas de expresión 

plástica para manifestar ideas, sentimentos e 

emocións.  

 

 Exploración dos materiais, útiles e soportes 

da linguaxe plástica.  

 

 Experimentar e empregar distintas técnicas e 

materiais de expresión plástica.  

 

 Emprega todas as cores. 

 Emprega os recursos expresivos plásticos 

coñecidos en situacións novas. 

 Explora as posibilidades plásticas e 

creativas de distintos materiais (papeis, 

cartón, arame, plástico, teas, cortiza, 

barro...) como recurso e medio de 

expresión. 

 

 Coordinación e control progresivo do propio 

corpo, dende a motricidade grosa á fina.  

 

 Interese por producir mensaxes con trazos 

cada vez máis precisos.  

 

 Controlar o trazo.  

 

 Presenta unha boa motricidade f ina. 
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 Planificación da propia acción para a 

realización de distintas actividades da vida 

cotiá.  

 

 Experimentación das posibilidades 

expresivas do propio corpo mediante xestos e 

movementos.  

 

 

 

 Empregar as posibilidades expresivas do 

corpo.  

 

 Controla o corpo en movemento, adaptando 

a resposta motriz ás dimensións e 

elementos do espazo. 

 Esfórzase e pon a proba a súa habilidade 

motriz. 

 

 Identificación do uso de diferentes 

instrumentos e tecnoloxías como fontes de 

información, expresión, aprendizaxe e 

comunicación.  

 

 Uso moderado dos medios audiovisuais e das 

tecnoloxías da información e a 

comunicación.  

 

 Iniciarse no uso das distintas tecnoloxías da 

comunicación.  

 

 Iniciouse no uso do teclado para a 

codificación. 

 Demostra interese e gusto polas actividades 

nas que se empregan as TIC. 

 Identifica e usa as iconas para acceder aos 

programas. 
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   Baseándonos na Orde do 25 de xuño de 2009, pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de educación infantil na Comunidade 

Autónoma de Galicia, a observación directa e sistemática é a técnica principal de avaliación 

polo que debido á situación na que nos atopamos, cunha formación a distancia,  resulta 

imposible aplicar esta técnica que é a base da nosa avaliación. 

 

   Tal e como se indica nas Instrucións do 27 de abril de 2020, para o desenvolvemento do 

terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, “a avaliación e cualificación do alumnado 

adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas 

durante os dous primeiros trimestres do curso…” Por todo isto, resúltanos imposible levala a 

cabo, co que pretendemos remitirnos á primeira e segunda avaliación deste curso escolar, a 

cal tomaremos como referencia para executar a terceira avaliación. 

 

   O envío de tarefas e o  seguemento das mesmas a través do contacto coas familias e co 

alumnado sí que é posible pero a avaliación continua e sistemática dos seus avances, da 

realización dos traballos, nestes momentos é moi difícil de realizar xa que a nosa presenza en 

ditas realizacións, observando o feito, é  a chave para poder facer unha correcta avaliación. 

 

   Isto non impide que sigamos en contacto continuo coas familias e o alumnado para que nos 

remitan dificultades atopadas, logros conseguidos e/ou avances significativos que as familias 

perciban, que sigamos co envío de traballo para que o alumnado reforce o aprendido e non 

esqueza o feito nos anteriores trimestres. Isto será así pero para a avaliación, como dixemos, 

teremos en conta o conseguido no primeiro e segundo trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 
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Avaliación 

 

Procedementos:  

 

 Contacto coas familias a través do teléfono, correo electrónico, Abalar 

Móbil, Aula Virtual. 

 Observación e valoración das producións do alumnado, na medida do 

posible, apoiándonos nas achegas das familias. 

 

Instrumentos: 

 

 Lista de control, como rexistro para observar tanto ao alumnado como a 

     resposta por parte das familias. 

 Diario persoal, tanto para avaliar ao alumnado como a nós mesmas, así  

     como tamén o proceso de ensino-aprendizaxe. Iremos anotando nel,  

     tras o contacto coas familias, os seus avances, logros e  dificultades que  

     estes nos transmitan.  

 Programación didáctica. Revisión da mesma e adecuación dos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

Cualificación 

final 

   Tomaremos como referencia os criterios de avaliación anteriormente 

citados nesta proposta. Unha vez concretados estes en indicadores de logro, 

serán remitidos ás familias, unha vez realizada a avaliación deste último 

trimestre que se levara a cabo nas datas fixadas polo equipo directivo. 

   Para a cualificación final, tomamos como referencia o disposto nas 

Instrucións do 27 de abril do 2020, na que se explicita que se terán en conta 

as aprendizaxes dos dous primeiros trimestres así como as actividades 

desenvolvidas neste último trimestre. 
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Ao longo destas semanas, tratamos de adaptarnos a esta nova situación excepcional e 

difícil do mellor xeito posible tanto para o noso alumnado como para as súas familias, 

tratando de facilitar en todo momento a achega de traballos, a comunicación con elas e a 

resolución dos diferentes problemas que foron xurdindo estas duras semanas de traballo a 

distancia, desenvolvendo actividades que lles permitan ao noso alumnado seguir cunha 

aprendizaxe continua. 

 

Todas as propostas que se publicaron e se seguirán publicando ao longo deste trimestre 

están dispoñibles na Aula Virtual da web do centro á que teñen acceso as familias como 

convidado polo que non é preciso contar con usuario e contrasinal. As actividades propostas 

son o máis sinxelas posibles porque creemos que é fundamental seguir traballando a 

autonomía, e non precisen unha axuda continuada da familia. Estas propostas pódense facer 

con material que as familias conten nas súas casas: material de refugallo, xogos, xoguetes, 

material imprimible. 

 

En canto ás actividades imprimibles houbo unha investigación previa por parte de nós, as 

mestras, para que todas as familias puideran ter acceso a elas, ben porque contan con medios 

técnicos persoais ou porque se lle achegaron e achegan ás súas casas a través dos servicios 

sociais do Concello. De todos xeitos, a gran maioría das propostas son sinxelas de transcribir, 

se nun momento dado, as familias non dispoñen  dunha impresora (tinta). 

 

Todas as actividades teñen carácter voluntario e cada familia faráas na medida das súas 

posibilidades para que lles permitan desenvolver a conciliación da vida familiar e laboral, 

tomando como base un carácter lúdico das mesmas. 

 

 

 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE. 

Actividades  
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Segundo o Decreto 330/2009, do 4 de xuño, a metodoloxía está baseada nas experiencias, 

nas actividades e no xogo e dada a situación na que nos toca vivir entendemos que é aplicada 

nun ambiente de afecto e confianza co fin de que esta poida dar resposta ás necesidades e 

características psicoevolutivas dos nosos alumnos/alumnas. 

 

Formulamos unha variedade de propostas didácticas, todas elas lúdicas e amenas, e tendo 

presente o traballado ata o Estado de Alarma para así atender ás súas demandas e non 

presentarlles maiores dificultades. Dado que nos atopamos na etapa de Educación Infantil 

consideramos fundamental o desenvolvemento da autonomía do noso alumnado polo que na 

medida do posible, esta metodoloxía intenta que se traballen aspectos relativos a hábitos de 

saúde, hixiene e responsabilidade no coidado do seu corpo, aspectos que ao longo do primeiro 

e segundo trimestre tivemos sempre moi presentes. 

 

A nosa metodoloxía persegue que o alumnado sexa o único protagonista das súas 

aprendizaxes. En todo momento buscamos a súa motivación para a realización das mesmas, se 

nalgún intre o neno/nena se sente desmotivado, a familia sabe que pode contar connosco e 

para iso utilizamos mensaxes e estamos en contacto diario para tratar de solucionar calquera 

conflito, dúbida ou problema que xurda. 

 

Dado que neste terceiro trimestre entramos nunha nova fase de desconfinamento, e os 

nenos e nenas teñen a posibilidade de saír á rúa aproveitamos esta situación para formular e 

potenciar experiencias nas que teñan cabida a relación dos mesmos co medio no que se 

desenvolven. 

  

Todas as propostas contan coa súa explicación por escrito tratando de facilitarlle ás 

familias este proceso de ensino-aprendizaxe, onde entre outros aspectos, se lles especifica que 

o horario de traballo é flexible e que poden adaptalo ás circunstancias individuais de cada un 

dos seus fillos/fillas.  

 

  

 

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 
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Un aspecto importante da nosa metodoloxía é a coordinación coas familias,  para unificar 

criterios e pautas de actuación intentando implicar aos pais/nais no quefacer educativo como 

guías e orientadores deste excepcional momento que estamos a vivir. Para poder levar a cabo 

todo isto, flexibilizamos ao longo de todo o día, o noso horario para atender as demandas, 

consultas, dúbidas,...das familias a través dos distintos medios de comunicación, teléfono e 

correo electrónico. 

 

Tomando como referencia o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, teremos en conta a 

diversidade de cada un dos nosos alumnos e alumnas, sabendo que cada un deles ten os seus 

propios intereses, ritmos, capacidades, necesidades, limitacións e por suposto, un ambiente 

socio-familiar diferente e debemos atender a todas e cada unha desas diferenzas. Faise por 

tanto necesario pola nosa parte a adopción e utilización de estratexias efectivas que garantan 

esta atención á diversidade, estratexias das que non soamente formamos parte nós, como 

mestras-titoras, senón tamén onde se ven implicados o resto do profesorado, a mestra de P.T, 

a mestra de A.L., a mestra de apoio, a especialista de lingua estranxeira e a orientadora, 

baseándonos dun xeito común en principios inclusivos, integradores e non discriminatorios. 

 

Como parte desta atención á diversidade, estamos a elaborar propostas individuais 

adaptadas aos alumnos/alumnas con NEAE, en coordinación co resto do equipo de atención á 

diversidade, mencionados anteriormente, e facéndollas chegar de xeito individualizado a cada 

unha das familias a través do correo electrónico, non a través da Aula Virtual do centro. 

 

Materiais e recursos 

Todas as propostas de actividades implican contar con recursos TIC (vídeo, teléfono, 

ordenador, tablet) para o acceso ás mesmas posto que son necesarios para as actividades 

imprimibles e tamén para o acceso aos diferentes enlaces web que lles propoñemos. Tomamos 

esta decisión despois de ter confirmado a través do contacto coas familias que todas podían 

acceder ás propostas, polo menos a través do móbil. 

 

Os materiais que empregamos evitan un trato desigual e non discriminatorio xa que todo o 

alumnado ten acceso ás propostas didácticas, xa sexa a través das TICS ou a través das 

achegas dese traballo por parte dos servizos sociais do Concello evitando así unha fenda na 

aprendizaxe do noso alumnado. 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

    Para manter a comunicación coas familias establecemos as 

seguintes canles de comunicación: 

 Espazo Abalar/ Abalar Móbil: acceder ás cualificacións do 

alumnado, mensaxes individuais ás familias. 

 Uso da conta de correo electrónico das titoras, para que poidan 

remitirnos o resultado das propostas feitas.  

 Uso da Aula Virtual e da Web do centro, onde se informa ás 

familias das propostas a realizar. 

 Calquera outra vía de comunicación que facilite ás familias o 

contacto. 

Publicidade  

Este documento será colgado na web do centro para o 

coñecemento público de toda a comunidade educativa.  

   


