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a)  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

Esta programación de CICLO é a planificación do curso 2021-2022 para o 2º ciclo de 

Educación Infantil, tendo en conta a Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario 

escolar para o curso 2021/22  nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 

Autónoma de Galicia, o Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación infantil en Galicia e a Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil en Galicia. 

Asemade, tamén se tiveron en conta documentos de centro como: o PEC, a PXA, a 

Memoria Final de Curso, o proxecto lector e o plan de integración das tic’s. 

Ademais, este curso, dada a situación covid-19 na que nos atopamos, temos que ter moi 

presente o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2021-2022 así como o Protocolo específico do centro. O seu 

obxectivo é o de crear contornas escolares saudables e seguras mediante o establecemento das 

medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben adoptarse no inicio do desenvolvemento 

do curso escolar 2021/2022, tanto polo persoal docente e non docente como polo alumnado e as 

súas familias, para así protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19. 

  

A importancia desta programación radica na necesidade de sentar unhas bases comúns 

dado que o ciclo concíbese como un todo e como tal é imprescindible unha continuidade entre os 

tres cursos. Tamén se converte nun xeito de orienta-la acción educativa, asegurando o 

desenvolvemento de tódalas competencias básicas dun xeito globalizado e permitindo adapta-lo 

traballo pedagóxico ás características deste contexto concreto, o cal se define de seguido: 

 

Este CENTRO caracterízase por ser un Centro Público Integrado situado no lugar do Feal 

pertencente ao Concello de Narón, con xornada única de mañá e servizos de madrugadores, 

transporte e comedor. A distribución do alumnado por aulas é o seguinte: 

 

• Grupo de 3 anos. Titora: María Carmen Caruncho Prado. Conta con 25 alumnos/as. 

• Grupo de 4 anos. Titora: Paula Neira Somoza. Conta con 25 alumnos/as.  

• Grupo de 5 anos A. Titora: Julia Vázquez-Gundín Paz. Conta con 19 alumnos/as. 

• Grupo de 5 anos B. Titora: Sandra Míguez Fabal. Conta con 10 alumnos/as. 

 

O centro integra alumnado de educación infantil, primaria e secundaria. 

En canto ao CONTORNO, o C.P.I. do Feal está enclavado nunha zona ben comunicada e 

con tres tipos de ámbitos: rural, semiurbano e urbano, dos cales procede o alumnado deste ciclo. 

Asemade, coexisten na aula outras culturas minoritarias formadas principalmente pola etnia 

xitana. 

A procedencia familiar do ALUMNADO responde, na maioría dos casos, a familias 

nucleares formadas polos pais e irmáns, aínda que cada vez máis se incrementa a convivencia 

con outros ascendentes, que comparten a mesma vivenda unifamiliar dotada dos servizos 

básicos. 

http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20150617_calendarioescolar.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20150617_calendarioescolar.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20150617_calendarioescolar.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20150617_calendarioescolar.pdf
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O nivel socioeconómico das familias é medio ou baixo e mesmo hai un número importante 

de familias con algún dos seus membros en paro. Na meirande parte das familias traballa un só 

dos proxenitores adicándose o outro ao coidado da casa. 
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b)  CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

Nos últimos tempos, a noción de competencia foi tomando forza no campo da educación 

ata chegar aos currículos das reformas educativas en moitos países. 

A competencia implica a combinación de coñecementos, habilidades e actitudes para a 

adaptación a novos contextos. Polo tanto, para acadar unha competencia tense que seguir un 

proceso de adquisición de coñecementos, durante o cal se desenvolvan distintas habilidades e se 

estimulen actitudes, baseándose na experiencia e na elección de valores. 

Polo tanto, entendemos por competencia a combinación de destrezas, coñecementos, 

procedementos e actitudes que permiten a resolución de tarefas variadas en distintos contextos, 

adaptándose ás características ou necesidades do momento. 

A LOE establece oito competencias básicas que o alumnado debe desenvolver e acadar 

ao longo do ensino obrigatorio. Estas veñen indicadas para o ensino obrigatorio, pero é preciso 

que o seu desenvolvemento se inicie desde o comezo da escolarización, de xeito que a súa 

adquisición se realice de forma progresiva e coherente. Estas competencias orientan e impregnan 

tamén o currículo de educación infantil, tendo como referente que guíen a práctica educativa e 

condicionen o tratamento das áreas.  

No marco da proposta realizada pola Unión Europea establecéronse as seguintes 

competencias básicas que son as que imos traballar ao longo de este curso nos tres niveis: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

 Tratamento da información e competencia dixital. 

 Competencia social e cidadá. 

 Competencia cultural e artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa persoal. 

Nesta programación tómase como referente as competencias básicas propostas no actual 

currículo da Educación Infantil (Decreto 330/2009 do 4 de xuño), onde tamén se especifica a 

contribución das tres áreas de educación infantil á consecución destas oito competencias. 

Chegados a este punto, compre matizar que ao igual que se debe entender as tres áreas como 

ámbitos de actuación intimamente relacionados entre si, pódese afirmar que todas elas 

contribúen, en maior ou menor medida, á adquisición das oito competencias básicas.  

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  

Desenvolve habilidades para comprender, expresar e interpretar pensamentos, 

sentimentos e feitos próximos ao alumno de forma oral e escrita, na súa propia lingua ou en outra 

e en diferentes contextos, e ofrece ferramentas para regular o propio comportamento e a relación 

cos demais. Esta competencia refírese ás catro destrezas da linguaxe: escoitar, falar, ler e 

escribir. Así, os nenos e nenas deberán ser competentes no seguinte: 

- Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario axeitado á súa idade. 

- Describir obxectos, persoas e situacións diversas. 
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- Comprender a información que lle chega por distintos soportes, como contos, 

fotografías, pictogramas, imaxes dixitais, iconas, ... 

- Memorizar e recitar poesías e cancións. 

- Inventar historias sinxelas e relatalas, así como narrar vivencias propias. 

- Ler e escribir palabras e frases sinxelas. 

Explicitamente recoñecida resulta a relación entre a competencia en comunicación 

lingüística e a área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal: aumento da riqueza 

en vocabulario específico que lle permitirá falar sobre si mesmo, expresar ideas e sentimentos de 

forma apropiada e expresarse co xesto e o movemento mediante a linguaxe corporal. O Decreto 

330/2009, destaca que “os coñecementos, destrezas e actitudes propios desta competencia 

permiten expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións, así como dialogar, formarse un 

xuízo crítico, xerar ideas, estruturar o coñecemento, darlle coherencia a un discurso e ás propias 

accións e tarefas, adoptar decisións e gozar escoitando, lendo ou expresándose de forma oral ou 

escrita, todo o cal contribuirá ademais ao desenvolvemento da autoestima e da autoconfianza”. 

A competencia en comunicación lingüística atopa na área de coñecemento do contorno 

un espazo de enorme riqueza e proxección. A denominación e descrición de obxectos, de 

elementos da natureza, de enclaves e situacións, de referentes artísticos e culturais, a narración 

de vivencias persoais, familiares e sociais, a expresión verbal, plástica, musical e corporal destes 

coñecementos e os sentimentos que despregan é vital para cooperar na potenciación das 

modalidades lingüísticas. As diferentes linguaxes convértense no vehículo para a aprendizaxe, o 

medio para expresar e comprender o contorno que nos rodea. Ademais, desde o traballo coa 

linguaxe verbal, no que se tratarán todas as habilidades lingüísticas (con especial atención á 

comprensión e expresión oral e á comprensión escrita), preténdese favorecer o desenvolvemento 

lóxico e as capacidades de relación cos outros.  

Sen dúbida coa área que máis relación garda esta competencia é coa área de linguaxes: 

comunicación e representación. O currículo da Comunidade Autónoma de Galicia establece 

que esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e 

escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 

comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, das 

emocións e da conduta, premisas que tamén se conseguen a través dos bloques de contidos que 

integran esta área.  

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

Desenvolve habilidades necesarias para aplicar, con precisión cada vez maior, os 

coñecementos e o razoamento matemático na descrición da realidade e na resolución de 

problemas da vida cotiá. Esta competencia refírese á aspectos relacionados cos números e o 

inicio das operacións básicas, as formas, o tempo e a representación no espazo. Os nenos e 

nenas deberán ser competentes para o seguinte: 

- Identificar e utilizar os cuantificadores básicos de cantidade, tamaño, espazo e tempo. 

- Recoñecer, utilizar e trazar os números de, ao menos, un só díxito e asocialos á súa 

cantidade correspondente. 

- Discriminar, nomear e representar as formas xeométricas básicas. 

- Ordenar obxectos, números, formas, cores..., atendendo a dous ou máis criterios. 

- Resolver pequenos problemas que impliquen operacións de suma como unión e da 

resta como sustracción. 
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A área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal contribúe a esta 

competencia desde o punto de vista de que a autonomía e a concienciación das propias 

posibilidades e limitacións crearán no neno e na nena a suficiente confianza para iniciarse 

nalgunhas habilidades matemáticas a partir da manipulación de obxectos, da identificación dos 

seus atributos e calidades, e establecendo relacións de clasificación, orde e cuantificación.  

A área de coñecemento do contorno é decisiva para impulsar o desenvolvemento da 

competencia matemática. O conxunto de habilidades e destrezas que a constitúen deben ser 

construídas nestes momentos de forma significativa: a observación do contorno físico e social, a 

manipulación de obxectos, a clasificación, a identificación, emprego e comparación de 

cuantificadores básicos (cantidade, tamaño, espazo, tempo). A combinación destes elementos 

permitiralle sentar os cimentos do pensamento lóxico e utilizalo para resolver problemas sinxelos 

que no aula se lle presentan de xeito guiado e na sociedade aparecen de forma natural.   

 A área de linguaxes: comunicación e representación estimula a competencia 

matemática desde a necesidade de expresar as conclusións que se obteñen da observación, 

manipulación, ... e tamén de comprender as ideas dos demais. O traballo con formas, liñas, cores, 

... as coordenadas espazo-temporais que se derivan do uso de soportes informáticos, ... 

contribúen ao mellor entendemento das calidades dos obxectos, as seriacións, ... A 

representación do espazo e o recoñecemento e emprego de contidos vinculados á xeometría 

(linguaxe plástica) e ao ritmo (música), tamén dispón un traballo de recoñecido interese para 

promover a evolución dos alumnos na competencia matemática.  

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO. 

Desenvolve habilidades para comprender o mundo físico en si mesmo e na súa interacción 

coas persoas e para adoptar unha actitude de compromiso co coñecemento, a protección e 

mellora do propio corpo e do contorno. Esta competencia refírese a aspectos relacionados coa 

interacción coas persoas, a manipulación dos obxectos e a exploración do espazo e do tempo de 

forma científica. Para desenvolver esta competencia, os nenos e nenas deberán: 

- Localizar lugares e orientarse en espazos cotiás. 

- Situarse temporalmente: onte, hoxe, mañá, día, semana, estación, etc. 

- Identificar acontecementos relevantes. 

- Recoñecer e definir os elementos máis representativos da realidade cercana: o medio e 

os seres vivos, grupos sociais, profesións, medios de comunicación e transporte, 

elementos urbáns, así como manifestacións culturais e artísticas. 

- Identificar e evitar riscos para a saúde. 

- Adquirir hábitos básicos de supervivencia e saúde. 

- Actuar con respecto de cara ás plantas e ós animais. 

Segundo o Decreto 330/2009, do currículo de infantil, esta competencia supón tomar 

decisións con iniciativa e autonomía persoal, ámbitos propios da área de coñecemento de si 

mesmo e autonomía persoal, así como que é a través do propio corpo como os nenos e nenas 

interaccionan co seu medio, polo cal deben acadar unha concienciación deste e tamén das súas 

posibilidades e limitacións. Tamén inclúe o recoñecemento de sentimentos e emocións de 

curiosidade, solidariedade, cooperación, respecto, ... 

De gran transcendencia resulta a contribución da área de coñecemento do contorno ao 

desenvolvemento da competencia en coñecemento e interacción co mundo físico. Moitos das 

aprendizaxes que integra a área están centrados na forma de relación do ser humano co mundo 

que lle rodea; todas aquelas accións que fagan posible o coñecemento e valoración dos 
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compoñentes básicos do medio natural e algunhas das súas relacións, cambios e 

transformacións. Todo iso será medio para perseguir o aprecio e a valoración do que lle rodea 

desenvolvendo actitudes de coidado, respecto e responsabilidade na súa conservación. O 

coñecemento e interacción co mundo físico conseguirase a través da observación e manipulación 

de obxectos, da interacción coas persoas, da exploración do espazo (lugares, institucións, 

enclaves) e do tempo (onte, hoxe, mañá, o día, a semana, as estacións), fundamentalmente en 

situacións de xogo. 

A área de linguaxes: comunicación e representación, estimula a competencia en 

coñecemento e interacción co mundo físico. Impulsa a apreciación do contorno a través do 

traballo perceptivo e representativo con palabras, sons, formas, cores, liñas, texturas, luz ou 

movemento presentes nos espazos naturais e nas obras e realizacións humanas. O medio pode 

ser pretexto para a creación artística; o traballo coas diferentes linguaxes explórao, manipúlao e 

incorpórao recreándoo para darlle unha dimensión que proporcione goce e contribúa ao 

enriquecemento da vida das persoas.  

 

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL. 

Desenvolve habilidades para empregar de forma autónoma e crítica, as ferramentas 

audiovisuais e informáticas, tanto para buscar, obter, procesar e transformar información, como 

para comunicarse. Esta competencia refírese a aspectos relacionados co coñecemento das 

posibilidades e as limitacións das TIC, así como cunha aproximación aos sistemas informáticos. 

Para desenvolver esta competencia, os nenos e nenas deberán: 

- Saber acender e apagar aparellos electrónicos. 

- Usar o rato e coñecer as súas posibilidades. 

- Identificar os iconas máis comúns. 

- Saber imprimir. 

- Localizar e extraer información. 

- Seguir enlaces nas páxinas Webs. 

- Manexar programas sinxelos. 

- Utilizar programas sinxelos de debuxo para expresarse. 

- Realizar actividades sinxelas na PDI. 

- Manexo táctil das PDI. 

A área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal manifestarase no uso de 

mecanismos de acceso, como acender e apagar, usar o rato ou as iconas ou imprimir; buscar 

información abrindo e pechando fiestras para localizar e extraer, seguir enlaces, manexar 

programas sinxelos, utilizar programas sinxelos de debuxo para expresarse. Como destaca o 

Decreto 330/2009 “o tratamento da información e a competencia dixital implican ser unha persoa 

autónoma, responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información, así como 

as distintas ferramentas tecnolóxicas”. 

Desde a área de coñecemento do contorno, a necesidade e o interese pola observación 

e a análise do contorno natural e social poden impulsar a competencia dixital. Os xogos 

multimedia, animacións e documentais que os medios de comunicación e o computador 

presentan, favorecen o contacto con realidades non sempre accesibles, ata cando o son, estas 

ferramentas poden proporcionar ao neno outras perspectivas complementarias que enriquecerán 

a súa visión.  

A área das linguaxes: comunicación e representación ocúpase dun xeito moi 

destacado de contidos relacionados coa competencia en tratamento da información e dixital. O 
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computador e o resto dos medios audiovisuais son ferramentas atractivas para a nena e o neno 

que espertan o seu interese por xogar e aprender, son ferramentas para acceder a información e 

son tamén vía para expresar o que se sabe e o que sente en diferentes linguaxes e soportes.  

O Decreto de Educación infantil establece respecto desta competencia que “incorpora 

diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos 

soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. Está asociada 

coa procura, selección, rexistro e tratamento ou análise da información, utilizando técnicas e 

estratexias diversas para acceder a ela segundo a fonte á que se acuda e o soporte que se 

empregue: oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia”. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ. 

Desenvolve habilidades para convivir, para entender e valorar os principios éticos e 

democráticos, para comprender á sociedade na que se vive e desenvolver un sentimento de 

cidadanía global e respecto polos valores universais. Esta competencia refírese á aspectos 

relacionados co respecto, ós principios éticos e á valoración das normas para a convivencia. Para 

desenvolver esta competencia, os nenos e nenas deberán: 

- Escoitar atentamente cando se lles fala. 

- Saber gardar quenda. 

- Presentarse ante os demais. 

- Prestar axuda. 

- Compartir e respectar as normas do xogo. 

- Participar na elaboración das normas. 

Ao describir esta competencia no Decreto, menciónase que esta competencia implica 

coñecerse e valorarse e valorar tamén as diferenzas, ámbitos propios da área de coñecemento 

de sí mesmo e autonomía persoal ao igual que o coñecemento das emocións e sentimentos. 

O achegamento e relación co que lle rodea, propio do ámbito da área de coñecemento do 

contorno, esixirá o coñecemento e respecto polas normas que regulan os enclaves nos que se 

desenvolve. A competencia social e cidadá perfílase a través da observación de regras e pautas 

de comportamento, do achegamento aos que lle rodean, da toma de contacto co que fan e 

senten, do valor das relacións e das tarefas que cada un desempeña, do recoñecemento da 

diversidade, da estimación das achegas dos outros á cultura. 

No anexo no que se describen as competencias básicas podemos ler, entre as habilidades 

desta competencia, o saber comunicarse en diferentes contextos, expresar as propias ideas e 

escoitar as alleas, a práctica do diálogo, ... todas estas habilidades están intimamente 

relacionadas coa área de linguaxes: comunicación e representación. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA. 

Desenvolve habilidades de pensamento para reelaborar ideas propias e alleas, para 

coñecer e comprender os mecanismos da creación artística, así como para entender, valorar e 

participar nas manifestacións culturais e artísticas. Esta competencia refírese a aspectos 

relacionados coa comprensión da arte e a cultura, coa propia expresión artística e coa actitude de 

aprecio pola creatividade do feito cultural. Para desenvolver esta competencia, os nenos e nenas 

deberán: 

- Comprender e valorar as diferentes manifestacións culturais e artísticas. 

- Analizar e representar imaxes con distintos materiais plásticos. 



Educación Infantil-Curso 2021-22 

 

10 

- Utilizar o propio corpo como un elemento expresivo máis, capaz de expresar 

sentimentos, emocións ou vivencias. 

- Seguir un ritmo. 

- Utilizar o canto, asociado ou non ao movemento. 

No referente á área de coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal, as habilidades 

que conforman a competencia cultural e artística axudan ás nenas e nenos a xeneralizar o seu 

dominio do corpo, a gozar con elas e ensínanlles, desde o xogo, a utilizar o lecer de forma activa, 

desenvolvendo valores de esforzo persoal solidario. o Decreto 330/09 sinala que “apreciar o feito 

cultural en xeral, e o feito artístico en particular, leva implícito dispor daquelas habilidades e 

actitudes que permiten acceder ás súas distintas manifestacións, así como habilidades de 

pensamento, perceptivas e comunicativas, sensibilidade e sentido estético para poder 

comprendelas, valoralas, emocionarse e gozalas”. 

En canto á área de coñecemento do contorno, o medio contén elementos que poden ser 

obxecto de valoración estética, comezar a trazar as coordenadas que permitan apreciar o belo e 

intentar mellorar o que non o é supón cooperar ao desenvolvemento da competencia cultural e 

artística. Esta competencia estimúlase tamén a partir do achegamento e estudo ás 

manifestacións culturais: festas, costumes, vivenda, vestido, gastronomía, pautas de vida e a 

valoración da súa diversidade. 

A linguaxe plástica, visual e musical, presente na área de linguaxes: comunicación e 

representación, vai constituír un elemento de enorme proxección para expresar e representar 

tamén; o traballo que en todos estes dominios leve a cabo coopera tamén no estímulo ás 

competencias cultural e artística: variacións no uso das linguaxes, determinación das calidades 

estéticas dalgunhas obras literarias, plásticas, musicais, dramáticas; reaccións contra agresións 

que contaminen ou danen, manifestacións lingüísticas pouco afortunadas.  

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 

Esta competencia implica avanzar na adquisición dun nivel básico naquelas habilidades e 

destrezas que permiten progresar gozando de acordo coas esixencias de cada situación. Suporá 

por parte dos nenos e nenas:  

- Aprender a utilizar a observación e a exploración para coñecer mellor o mundo que os 

rodea. 

- Organizar a información que recollen de acordo coas súas posibilidades e categorías. 

- Establecer sinxelas relacións causa-efecto en función das consecuencias. 

- Respectar as normas básicas sobre o traballo, a postura axeitada, o tempo, o espazo, 

... 

- Usar os materiais e recursos de forma axeitada e coidadosa. 

No currículo oficial de Galicia, establécese que esta competencia ten dúas dimensións 

fundamentais: a adquisición da conciencia das propias capacidades -intelectuais, emocionais, 

físicas-, intimamente relacionada coa área coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal, do 

proceso e das estratexias necesarias para desenvolvelas; e a conciencia do que se pode facer 

por un mesmo e do que se pode facer con axuda doutras persoas ou recursos, é dicir, tomar 

conciencia das súas propias limitacións e posibilidades, este é, sen dúbida, un dos obxectivos da 

área da que estamos a falar.  

Doutra banda, desde a área de coñecemento do contorno, trabállase desde o método 

científico o cal fomentará no neno o desenvolvemento de habilidades como a observación e, 

exploración, estratexias de procura e análise de información e todas aquelas destrezas 
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necesarias para conseguir autonomía nas súas aprendizaxes, aprender a aprender. As 

habilidades matemáticas mencionadas materializadas en contidos moi concretos (comparar 

tamaños de obxectos da clase, identificar posicións de obxectos, precisar relacións, determinar 

contrastes, trazar plans ordenados) favorecen, así mesmo, o progreso na competencia aprender 

a aprender. 

Desde a área de linguaxes: comunicación e representación, a competencia para 

aprender a aprender vese impulsada grazas ás experiencias de manipulación de obxectos, de 

experimentación con técnicas e materiais, de verbalización e representación. O desenvolvemento 

da capacidade de observación expón a conveniencia de establecer pautas de análises, co 

obxecto de que o exercicio de observar, analizar e expresar e proporcione información relevante e 

suficiente. Neste sentido, a área achega protocolos de indagación e planificación de procesos 

susceptibles de ser utilizados en diferentes aprendizaxes. 

 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL. 

O estímulo á Autonomía e iniciativa persoal supón traballar para favorecer no neno o 

coñecemento de si mesmo, das emocións, dos sentimentos, dos condicionantes e posibilidades 

da súa actividade e do trazado de plans sinxelos relacionados coa acción e relación cos outros e 

co medio. Para desenvolver esta competencia os nenos e nenas deberán: 

- Coñecer e controlar o seu corpo. 

- Manexar con eficacia diferentes útiles. 

- Establecer rutinas axeitadas de alimentación, vestido, aseo e descanso. 

- Abordar tarefas de forma autónoma. 

- Tomar iniciativa asumindo certos riscos que é capaz de controlar. 

Así, segundo o D.330/2009, desde a área coñecemento de sí mesmo e autonomía 

persoal trátase de desenvolver o propio coñecemento, o crecente control motor, a autonomía 

necesaria para explorar, aventurarse, actuar, opinar, decidir, ... e tamén para atender á súa 

saúde: hixiene, vestido, alimentación, ... Obviamente, acadando os diferentes obxectivos e 

contidos desta área, os nenos e nenas avanzarán na autonomía e iniciativa persoal. 

Desde a área de coñecemento do contorno, a identificación e denominación das 

calidades do propio corpo e o dos outros, os obxectos, os contornos naturais e sociais e as 

persoas vainos coñecendo e integrando en esquemas cada vez máis complexos que, á súa vez, 

sérvenlle de base para novas aprendizaxes e para interpretar a realidade. Iso permitiralle anticipar 

situacións e evitar riscos, adoptando hábitos básicos de supervivencia e saúde. Todo iso redunda, 

ao tempo, en beneficio da competencia en autonomía e iniciativa persoal. 

No referente á área de linguaxes: comunicación e representación, as situacións de 

observación e expresión artística, de experimentación e verbalización, favorecen o coñecemento 

dun mesmo, dos propios intereses, emocións e sentimentos, a exploración e indagación dos 

mecanismos apropiados para definir posibilidades, o buscar solucións, o adquirir coñecementos e 

a elaboración de plans. Ao facer da exploración e a indagación os mecanismos apropiados para 

definir posibilidades, buscar solucións e adquirir coñecementos, promóvese de forma relevante a 

autonomía e iniciativa persoal. O proceso que leva ao neno desde a exploración inicial ata o 

produto final require unha planificación previa e demanda un esforzo por alcanzar resultados 

orixinais, non estereotipados. 
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c) CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS PARA O CICLO. 
              

O Equipo de Educación Infantil vai a seguir a dinámica de traballo por proxectos durante o 

presente curso escolar desenvolvendo por un lado, un proxecto anual común para os tres niveis 

que conforman a etapa, dito proxecto está  relacionado  coa IGUALDADE DE XÉNERO (dende o 

ciclo solicitamos participar no programa DONAS DE SI enmarcado dentro do Plan Proxecta da 

Xunta) e por outra banda, a realización de pequenos proxectos trimestrais e a realización de 

secuencias didácticas relacionadas coas estacións, tradicións, experiencias e vivencias que se 

celebran a nivel de centro e outras temáticas que xurdan de xeito espontáneo das inquedanzas 

dos nenos e das nenas e /ou propostos polas familias. 

A base do traballo por proxectos dificulta a programación de obxectivos xa que estes irán 

variando en función dos intereses e necesidades de aprendizaxe do alumnado polo que a 

continuación farase unha referencia xeral e globalizada dos obxectivos a traballar ao longo do 

ciclo, sempre tendo en conta que estarán suxeitos a modificacións en función das necesidades de 

aprendizaxe do noso alumnado. 

 

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

✓ Descubrir e aceptar algunhas características, posibilidades e limitacións propias, para 

alcanzar unha autoimaxe positiva, así como as características das outras persoas. 

✓ Coñecer e representar o propio corpo, identificando partes e funcións. 

✓ Identificar os propios sentimentos, necesidades e preferencias e ser capaces de 

expresalos e comunicalos, así como de identificar e respectar os das outras persoas. 

✓ Identificar as propias emocións e nos demais: que sexan capaces de saber qué é o que 

senten en cada situación que lles xurda. 

✓ Controlar e expresar as emocións: unha vez sexan conscientes desas emocións, sexan 

capaces de controlalas e dirixilas de cara a un camiño útil ademais de que sexan capaces 

de expresalas correctamente e de acordo ó establecido socialmente. 

✓ Adecuar o comportamento ás necesidades e requirimentos dos outros, desenvolvendo 

actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración, evitando actitudes de sumisión ou 

dominio. 

✓ Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: idade, sexo, 

etnia ou cultura. 

✓ Avanzar no dominio da coordinación dinámica do propio corpo en diferentes situacións da 

vida diaria e en actividades de xogo. 

✓ Aplicar de forma máis precisa a coordinación visomanual en actividades da vida cotiá e nas 

relacionadas coa representación gráfica. 

✓ Desenvolver hábitos axeitados de hixiene, alimentación e  saúde. 

✓ Aprender a aceptar frustracións e a axuda que os demais nos brindan para superalas e 

para superar calquera outro problema. 

✓ Descubrir e utilizar as propias posibilidades motoras, sensitivas e expresivas e adaptalas 

ao contexto e ás actividades cotiás. 

✓ Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no 

desenvolvemento das tarefas. 
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✓ Descubrir, coñecer, orientarse e actuar autonomamente nos espazos cotiáns. 

✓ Comprender e aceptar as regras de xogo, participando na súa regulación e valorando a 

súa necesidade. 

 

ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

✓ Observar e explorar o seu entorno físico e social máis próximo. 

✓ Observar e coñecer diferentes animais e plantas do entorno próximo, desenvolvendo 

actitudes positivas cara a eles. 

✓ Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións. 

✓ Coñecer as características principais dun horto, así como a súa organización, mantemento 

e desenvolvemento. 

✓ Coñecer e descubrir o traballo dos profesionais que se adican ao cultivo dos hortos. 

✓ Identificar algúns froitos e vexetais dos hortos. 

✓ Observar as diferentes especies animais que conforman o habitat do horto. 

✓ Coñecer e utilizar normas e hábitos de orde, limpeza, de comportamento social e de 

conservación dos espazos e materiais. 

✓ Establecer relacións de confianza, afecto, colaboración, comprensión e pertenza baseadas 

no respecto ás persoas. 

✓ Coñecer, participar e valorar algunhas festas, costumes e tradicións de Galicia. 

✓ Iniciarse nas habilidades matemáticas: clasificación, orde, cuantificación, agrupamentos... 

✓ Indagar no medio físico manipulando elementos, identificando características e 

desenvolvendo a capacidade de actuar e producir transformacións. 

✓ Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave de lóxica. 

✓ Identificar as características e utilidades de diversos oficios, medios de transporte, 

comunicación e grupos sociais próximos á súa experiencia. 

✓ Coñecer e actuar de forma autónoma con diferentes obxectos usados habitualmente. 

✓ Gozar das actividades en contacto coa Natureza, valorando a súa importancia para a 

saúde e benestar.  

✓ Utilizar a serie numérica para contar obxectos e elementos do medio e tomar conciencia da 

funcionalidade dos números na vida cotiá. 

 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN. 

 

✓ Comprender, utilizar e valorar a linguaxe oral e escrita, tanto as producións propias como 

as alleas. 

✓ Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais con distintos propósitos. 

✓ Achegarse ao coñecemento e emprego das TIC e doutros medios audiovisuais e da 

comunicación. 

✓ Gozar das actividades realizadas nestes medios e facer unha valoración crítica. 

✓ Participar en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e xogos de expresión 

corporal. 

✓ Achegarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos. 

✓ Comprender, reproducir, reescribir –tendo en conta as diferentes etapas individuais no 

proceso de adquisición da lingua escrita-, e recrear textos. 

✓ Comprender a intencionalidade comunicativa doutros nenos e nenas e adultos. 
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✓ Coñecer e utilizar as normas que rexen os intercambios lingüísticos. 

✓ Comprender e reproducir textos de tradición cultural. 

✓ Facer uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e pracer. 

✓ Usar diferentes técnicas de representación e expresión plástica. 

✓ Explorar as posibilidades creativas de distintos materiais. 

✓ Interpretar e valorar diferentes tipos de obras plásticas e literarias presentes na aula e no 

contorno. 

✓ Planificar: o proceso de elaboración de algunha obra plástica, o seu desenvolvemento e 

posterior comunicación. 

✓ Desenvolver o sentir de autoconfianza nas producións artísticas persoais. 

✓ Recoñecer e identificar de xeito oral e escrito diferentes palabras relacionadas co proxecto. 
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d)  CONCRECIÓN DOS CONTIDOS. 

 

Tal e como anunciamos no apartado anterior, durante este curso realizaremos cos nenos e 

nenas das 5 aulas proxectos de traballo. Estes parten de diferentes temas. Por un lado, os temas 

propostos polas mestras e que teñen carácter anual (IGUALDADE DE XÉNERO) e por outro, os 

temas suxeridos polas nenas e nenos e tendo en conta as propostas das familias. Esta 

espontaneidade nas temáticas dificulta a concreción de obxectivos e contidos, máis dende esta 

programación didáctica marcaranse un mínimo de contidos que se deberán recoller ó longo dos 

proxectos traballados durante todo o ciclo de xeito que ó remate do mesmo os alumnos e 

alumnas teñan adquiridos os contidos establecidos no Decreto 330/2009. 

 

 

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

Esta área de coñecemento e de experiencia fai referencia, de forma conxunta, á 

construción gradual da propia identidade, ao establecemento de relacións afectivas cos demais e 

á autonomía persoal como procesos inseparables e necesariamente complementarios. Os 

contidos que nesta área se agrupan adquiren sentido dende a complementariedade co resto das 

áreas, e deben interpretarse nas propostas didácticas dende a globalizade da acción e das 

aprendizaxes.  

 

Bloque 1. O corpo e a propia imaxe 

• O corpo humano: exploración. O esquema corporal: situación e representación. 

• Utilización dos sentidos: sensacións e percepcións. Lateralidade: dereita-esquerda.  

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

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

alleos, e o seu control progresivo.  

• Interese por comunicar emocións e sentimentos. 

• Aceptación e valoración axustada e positiva de si mesmo, das posibilidades e das 

limitacións propias.  

• Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación e características dos 

demais, evitando actitudes discriminatorias. 

• Dominio gradual das actividades manipulativas de carácter fino. 

 

Bloque 2. Xogo e movemento 

• Gusto polo xogo. Coñecemento, comprensión e aceptación das regras de xogo.  

• Valoración da súa necesidade.  

• Control postural: o corpo e o movemento. Progresivo control do ton, do equilibrio e da 

respiración. Satisfacción polo crecente dominio corporal.  

• Exploración e valoración das posibilidades e das limitacións perceptivas, motrices e 

expresivas propias e dos demais.  

• Nocións básicas de orientación e de coordinación de movementos.  

• Realización de actividades grafomotrices. 
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Bloque 3. A actividade cotiá 

 

• As actividades da vida cotiá, a súa situación no tempo.  

• Iniciativa e progresiva autonomía.  

• Normas que regulan a vida cotiá.  

• Hábitos elementais de organización, de atención, de iniciativa, de esforzo e de 

observación.  

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

• Habilidades para a interacción e para a colaboración, e actitude positiva para establecer 

relacións de afecto coas persoas adultas e cos iguais. 

 

Bloque 4. O coidado persoal e a saúde 

 

• Accións e situacións que favorecen a saúde e xeran benestar propio e dos demais.  

• Práctica de hábitos saudables: hixiene corporal, alimentación, vestido, descanso e 

aceptación das normas de comportamento establecidas.  

• 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, actitude tranquila e colaboración en situacións 

de enfermidade e de pequenos accidentes. 

• Valoración da importancia de consumir froitas e verduras coma parte dunha alimentación 

san e equilibrada. 

 

ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 

Con esta área de coñecemento e experiencia, preténdese favorecer en nenos e en nenas o 

proceso de descubrimento e de representación dos diferentes contextos que compoñen o medio 

infantil, así como facilitar a súa inserción neles, de maneira reflexiva e participativa. A apreciación 

da diversidade e da riqueza do medio natural, o descubrimento de que as persoas formamos 

parte dese medio e a vinculación afectiva a el son a base para fomentar actitudes habituais de 

respecto e de coidado. 

 

Bloque 1: Medio físico: elementos, relacións e medida 

 

• Atributos e calidades de obxectos e materias presentes no medio. 

• Actitude de respecto e de coidado dos obxectos e materias.  

• Elaboración de obxectos creativos. 

• Identificación e coidado do mobiliario urbano. 

• Identificación de obxectos, materiais e elaboracións propias da arte. 

• Situación de si mesmo e de obxectos no espazo.  

• Identificación de formas planas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo, rombo, ovado. 

•  Exploración dalgúns corpos xeométricos: cubo, cono, esfera.  

• Asociación e identificación da forma cónica do volcán. 
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• Achegamento á cuantificación de coleccións/conteo, á clasificación, á ordenación, á 

seriación....  

• A serie numérica ata o 10: cantidade, grafo e a súa funcionalidade.  

• Composición e descomposición dos 9 primeiros números. 

• Os números ordinais: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º. Primeiro e último.  

• Situacións problemáticas: iniciación á suma e resta...  

• Estimación intuitiva e medida do tempo, situación temporal de actividades: antes/despois, 

mañá/tarde/noite, onte/hoxe/mañá, historietas, o calendario e o rexistro da data, os días da 

semana. 

 

Bloque 2: Achegamento á Natureza  

 

• Identificación de seres vivos e materia inerte como o sol, a auga, a terra, o aire, os animais 

e as plantas.  

• Valoración da súa importancia para a vida humana.  

• Curiosidade pola experimentación e exploración con materiais, obxectos e substancias. 

• Discriminación entre obxectos naturais e obxectos elaborados ou comerciais. 

• As estacións do ano e as súas características.  

• Observación dalgunhas características, comportamento e funcións dos seres vivos: 

animais e plantas.  

• O ciclo vital das plantas e dos animais: identificación dos cambios.  

• Aproximación ó mundo das plantas: distinción entre árbore/arbusto/flor/froito, 

recoñecemento das árbores en función da folla e do froito, recoñecemento das partes da 

planta e descubrimento de espazos verdes (xardíns e parques). 

• Animais en distintas zonas: de axuda e de compañía, herbívoros e carnívoros.  

• Conservación e protección da Natureza.  

• Gozo en actividades ao aire libre.  

• Observación do tempo atmosférico, as súas consecuencias e reflexo no calendario.  

• Identificación de especies vexetais, froitos e plantas propias dun horto. 

• Partes principais dunha planta. 

• Coidados e necesidades dos cultivos do horto. Enfermidades e pragas. 

• Observación e experimentación do ciclo vital das sementes (proceso de xerminación). 

• Recoñecemento dalgunhas especies animais e a súa relación co horto. 

 

Bloque 3: Cultura e vida en sociedade 

 

• A familia e o colexio como primeiros grupos sociais. 

• O horticultor e a horticultora: ferramentas para os coidados do horto e labores. 

• Observación de necesidades, de ocupacións e de servizos na vida da comunidade: 

profesións.  

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

• Incorporación de pautas axeitadas de comportamento: compartir, axudar e resolver 

conflitos mediante o diálogo.  
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• Interculturalidade: interese e disposición favorable para establecer relacións respectuosas, 

afectivas e recíprocas con nenos e con nenas doutras culturas.  

• Recoñecemento dalgúns sinais de identidade cultural do medio e interese por participar 

neles: Día Universal da Infancia, Día da Paz, Día do Libro, Día das Letras Galegas, o 

Nadal e o Entroido. 

 

 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

  

Esta área de coñecemento e de experiencia pretende tamén mellorar as relacións entre o 

neno e o medio. As distintas formas de comunicación e de representación serven de nexo entre o 

mundo exterior e interior ao ser instrumentos que fan posible a representación da realidade, a 

expresión de pensamentos, sentimentos e vivencias e as interaccións cos demais. No uso das 

distintas linguaxes, nenas e nenos irán descubrindo a mellor adaptación de cada un deles á 

representación das distintas realidades ou dimensións dunha mesma realidade. Deste xeito se 

facilitará que acomoden os códigos propios de cada linguaxe ás súas intencións comunicativas, 

achegándose a un uso cada vez máis propio e creativo das citadas linguaxes. 

As diferentes formas de comunicación e de representación que se integran nesta área son: 

a linguaxe verbal, a linguaxe plástica, a linguaxe musical, a linguaxe corporal, a linguaxe 

audiovisual e a linguaxe das tecnoloxías da Información e da Comunicación, que, en certa 

maneira, integra as anteriores. Tamén se pretende que nenos e nenas descubran e exploren os 

usos da lectura e da escritura, de maneira funcional, espertando e afianzando o seu interese por 

eles.  

 

Bloque 1: Linguaxe verbal  

 

• Utilización da lingua oral para comunicar e para expresar ideas, pensamentos e desexos.  

• Utilización axeitada das normas que rexen o intercambio lingüístico.  

• Respecto pola quenda de palabra, escoita con atención e con respecto.  

• Uso dun léxico preciso e variado.  

• Estruturación gramatical correcta.  

• Entoación e pronunciación clara.  

• Expresión e descrición de emocións e sentimentos. 

• Textos de tradición literaria: poemas, adiviñas, trabalinguas, refráns, contos populares e 

outros contos sobre os proxectos. 

• Elaboración de receitas de cociña (con texto ou imaxes). 

• Recoñecemento de letras e sons de palabras relacionadas coa temática volcánica.  

• Ampliación de vocabulario a través dos coñecementos adquiridos. 

• Interese pola análise dos aspectos fónicos das palabras.  

• Segmentación de palabras en sílabas.  

• Achegamento ao uso da lingua escrita.  

• Diferenciación entre formas escritas e outras formas de expresión gráfica. 

• Interese e gusto por producir mensaxes orais e escritos. 

• Combinación de trazos coñecidos. 

• Gusto por facer trazos e elaboracións propias escritas. 
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• Utilización da biblioteca con respecto e con coidado. 

 

Bloque 2: Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal  

 

• Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a linguaxe plástica 

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

• Identificación das cores e das súas tonalidades.  

• Exploración sensorial e das posibilidades plásticas e creativas dos elementos presentes do 

contorno. 

• Obras de arte e musicais: observación, interpretación, escoita e gozo.  

• Obras de arte relacionadas cos alimentos vexetais. 

• Expresión e comunicación de feitos e de 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.  

• Discriminación de sons e dos seus contrastes. 

• Utilización de xestos e de movementos corporais para a expresión e para a comunicación.  

• Representación de personaxes, feitos e situacións cotiáns.  

• Participación e gozo en actividades de dramatización, xogo simbólico e outros xogos de 

expresión corporal. 

 

Bloque 3: Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da Información e a Comunicación 

 

• Achegamento e valoración de producións audiovisuais. 

• Coñecemento e aprendizaxe a empregar os recursos da rede para facilitar e potenciar a 

investigación de contidos: buscadores, wikipedia, imaxes, vídeos, textos, blogues... 

• Uso das TICS como apoio ás explicacións do profesorado proxectando materiais dixitais: 

imaxes, vídeos... e outros soportes. 

• Empregar a PDI como soporte e/ou recurso para reforzar os contidos curriculares a través 

de xogos e propostas lúdicas e interactivas. 

• Coñecemento das principais iconas da pizarra dixital e o seu uso. 

• Concienciación da necesidade dun uso moderado crítico e significativo dos medios 

audiovisuis e das Tics. 
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e)  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 

 
A esixencia de orientar e dar un sentido didáctico a esta primeira etapa do sistema 

educativo, fai necesario facer explícitos os principios metodolóxicos que deben enmarcar a acción 

pedagóxica neste ciclo. Analizando as orientación xerais da etapa e as específicas para cada 

área extráense un conxunto de aspectos marco que deben garantir a coherencia entre os cursos 

e tramos desta programación didáctica. Estes aspectos son os que seguen: 

 

PERSPECTIVA DIDÁCTICA 

 

Organizamos os contidos nesta programación didáctica baixo un enfoque globalizador,  

de xeito que as propostas didácticas teñan como punto de partida situacións globais para poder 

poñer en práctica os contidos presentados nas distintas áreas, posto que os nenos aprenden da 

realidade tal e como esta se presenta, e logo pasan a unha análise das partes.  Para elo 

utilizaremos como proposta didáctica o traballo por proxectos. 

Os proxectos son un xeito de entender a vida nun centro educativo, as relacións que nel se 

dan, as formas de resolución de conflitos, o lugar que teñen intereses do alumnado, a concepción 

do currículo como algo en construción... Dende esta idea cada proxecto é un percorrido único e 

non tanto un método con pasos prefixados e inflexibles. 

Podemos distinguir tres fases principais: 

• Fase de preparación, na que se realizan os primeiros elementos conducentes a definir o 

proxecto. 

• Fase de desenvolvemento, na que se pon efectivamente en práctica o proxecto coas 

tarefas e actividades deseñadas conxuntamente, sen esquecer as actividades de posta en común 

e comunicación dos resultados. 

• Fase de valoración, na que se valora globalmente o desenvolvemento do proxecto e os 

resultados e realízanse propostas de mellora e suxestións que axuden na elaboración de novos 

proxectos. 

Os diferentes elementos dun proxecto van permitir desenvolver unha indagación ou 

investigación axudando ao alumnado a comprender e interpretar a realidade, ademais de 

contribuír a que participe no seu propio proceso de aprendizaxe. Ao longo dun proxecto, o 

alumnado decátase da importancia de aprender de e coas outras persoas. 

  

O traballo por proxectos permitirá aos nenos e nenas realizar unha aprendizaxe 

significativa: Os nenos aprenden a partir dos seus coñecementos previos, polo que á hora de 

levar a cabo o proceso de ensinanza-aprendizaxe partiremos deles. Para saber os coñecementos 

previos que teñen os nenos na súa estrutura cognitiva partiremos dunha avaliación inicial, 

seguindo cunha avaliación continua que o acompañará durante todo o proceso da ensino e 

aprendizaxe, e rematarase cunha avaliación final para valorar todo o proceso. Os nenos aprenden 

en contacto directo co obxecto de estudo, e o seu mellor e máis natural instrumento de 

coñecemento é o xogo. É importante tamén partir dos coñecementos previos e ter en conta os 

seus intereses, xa que estes cambian en función das idades. 
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Con carácter máis concreto temos en conta na nosa intervención educativa os seguintes 

aspectos: 

▪ Considerar o nivel de capacidade do alumno e estimular novos niveis de capacidade, 

impulsando o nivel de desenvolvemento de cada unha das nosas alumnas e alumno.  

▪ Promover o desenvolvemento de competencias básicas e específicas. 

▪ Mobilizar a actividade e a participación do alumnado. 

▪ Favorecer o desenvolvemento da representación mental por medio da intuición. 

▪ Favorecer a construción das aprendizaxes a través de coñecementos e experiencias 

integradoras e lúdicas.  

▪ Favorecer as relacións entre familia-centro.  

 

Por este motivo, propoñemos unha metodoloxía dende tódalas aulas na que 

concretamente traballamos os seguintes aspectos: 

 

• Preparar coidadosamente as situacións de aprendizaxe, ofrecendo actividades e materiais 

axeitados. 

• Aproveitar situacións do grupo-clase (xurdidas espontaneamente ou provocadas) para 

establecer diálogos dos que posteriormente xorden propostas para solucionar a situación 

xurdida. 

• Ter en conta o nivel de coñecementos previos, para o cal teremos en conta as 

experiencias que o alumnado posúe ao inicio dunha nova aprendizaxe, saber ata que 

punto ten adquirida dita aprendizaxe para avanzar cara un novo plantexamento ou en caso 

contrario facer o reforzo preciso. 

• Favorecer todo tipo de observacións, experimentacións e representacións. 

• Permitirlle ao alumno o seu dereito a equivocarse, que o erro sexa considerado como 

medio para resolver os problemas, que o alumnado comprenda que pode ser algo 

importante que nos axuda a avanzar. 

• Proporcionarlle ao alumnado elementos para que sexa capaz de descubrir e investigar. 

• Procurar facer plantexamentos abertos que poidan ter varias solucións para favorecer o 

desenvolvemento das propias estratexias. 

• Favorecer a creatividade na invención e solución de problemas.  

• Crear situacións nas que o alumnado senta a necesidade de aprender porque lle serve 

para aplicar na vida diaria, que o que aprenden signifique algo para eles. 

• Respectar os ritmos de aprendizaxe, de tal forma que posibilitemos coñecer cales son os 

momentos e necesidades de cada neno. Tamén nos permite observar que non todos os 

procesos se seguen por igual. Pode que nun mesmo proceso haxa quen necesite estar 

máis tempo. 

• Ter en conta os distintos niveis nos procesos de aprendizaxe (manipulación, verbalización 

e representación). 
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AMBIENTE DE APRENDIZAXE 

 

Unha axeitada organización do ambiente, incluíndo espazos, recursos e distribución do 

tempo, será fundamental para a consecución das intencións educativas. 

 

 

Espazos 

Dada a situación Covid-19 na que nos atopamos, a organización de espazos vai estar 

adaptada a esta circunstancia específica, seguindo os Protocolos que estabelecen as medidas de 

organización que garanten a saúde individual e colectiva de toda a  comunidade educativa.  

Deste xeito, os nenos/as dun mesmo espazo-aula disporán nesta de lugares propios e 

outros de uso común que lles permitirá compartir, poder estar sos e xogar e relacionarse cos 

demais; tamén espazos para as actividades que requiran concentración e espazos amplos para 

poder moverse con facilidade.  

Porén, con relación ao espazo exterior, cada aula de educación infantil terá asignada unha 

zona de recreo para os días que non chova garantindo así que os nenos/as de diferentes grupos 

de convivencia (así denomina o Protocolo aos diferentes grupos de alumnos/as de cada aula) non 

se xunten. Os días de chuvia, os recreos faranse dentro da aula, compartido lecer cos nenos/as 

da mesma clase. 

 

 

Materiais 

Os materiais curriculares axeitaranse aos tipos de proxectos propostos, as características e 

necesidades específicas de cada contexto educativo e as características individuais de cada 

alumna e alumno. Os materiais escollidos permítennos distintos graos de uso; son diversos, 

ofrecen múltiples posibilidades de utilización en función das necesidades de cada situación e 

momento.  

Ademais dos materias curriculares escollidos e recollidos nesta Programación de Ciclo no 

seu apartado correspondente, contamos nas aulas con materiais funxibles e non funxibles, tamén 

contamos con elementos do medio natural e sociocultural que favorecerán un vínculo coa 

identidade dos alumnos, creando un ambiente significativo, espertando a súa interese por 

explorar e experimentar cos elementos que as nenas e nenos teñen ao seu alcance. 

   É necesario destacar a importancia da desinfección dos diferentes materiais despois do 

seu uso. 

 

 

Tempos 

Organizamos a distribución horaria das distintas aulas atendendo a criterios de 

flexibilidade, para que de esta forma o profesorado poda atender de xeito adecuado ás 

características das distintas tarefas propostas; para que así, tal e como sucedía cos espazos, 

poder atender ás necesidades ambientais e o ritmo dos nenos. Este tempo variará en función do 

proxecto que se estea traballando en cada momento e tendo en conta os horarios xerais do 

centro (entradas e saídas, horas de lecer dos distintos niveis, horarios dos especialistas...).  

No desenvolvemento da xornada escolar combinaranse diversos tipos de actividades, 

dende rutinas que lles dan aos nosos alumnos seguridade e confianza, con tempos de 
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actividades específicas, atendendo así as características peculiares que presente cada neno, 

adaptándonos aos seus ritmos e necesidades. 

 

Durante o curso escolar 2021-22 os nenos e as nenas de Infantil do Feal contarán con 

dúas horas de psicomotricidade á semana (no caso dos alumnos de 3 anos impartidas pola 

mestra de apoio e no caso dos alumnos de 4 e 5 impartidas polos especialistas en Educación 

Física) e realizaranse no patio cuberto ou no pavillón de educación física de primaria. 

Ademais terán unha sesión á semana co especialista en lingua inglesa, fomentando xa 

dende os tres anos unha aproximación a lingua estranxeira e tamén se lles imparte en ambos 

casos, unha sesión semanal de música, onde se fomentan o coñecemento do son e do silencio, o 

ritmo, as danzas, entre outros aspectos. 

Tamén, para aquelas familias que escolleron relixión, recibirán unha sesión semanal coa 

mestra correspondente na biblioteca de primaria, onde se fomentará un achegamento á relixión. 

As familias que optaron por que os seus fillos e as súas fillas recibiran actividades alternativas, 

durante a sesión de relixión realizarán actividades relacionadas coa educación en valores, o seu 

coñecemento, o respecto, etc.,  a través de contos e da proxección de vídeos, na propia aula e 

coa súa titora correspondente.  

 

PAPEL DO PROFESORADO 

 

Consideramos que o mestre debe ser quen de potenciar no seu alumnado una serie de 

habilidades de pensamento que o axuden a encontrarlle sentido a súa propia experiencia. Para 

iso debe involucrarse en proxectos con xogos e actividades que permitan aos nosos alumnos 

observar, buscar, imaxinar e adiviñar, buscando alternativas e formulando novas hipóteses. 

Concibimos esta tarefa como un punto a destacar, xa que nos permitirá conectar as experiencias 

presentes coas pasadas, formular problemas, facer estimacións... De esta maneira os nosos 

alumnos poderán evolucionar no seu coñecemento e habilidades, e poder acadar así 

aprendizaxes significativas. 

Outra das funcións do educador será a de crear un ambiente educativo onde prime a 

valoración positiva nas interaccións, evitando as comparacións, a desvalorización, a estimación e 

a ridiculización. Favoreceremos que as nenas e nenos expresen libremente as súas opinións, os 

seus sentimentos e as súas suxestións, creando as condicións para que sexan escoitados, 

aceptados e respectando as súas diferenzas. 

Deberemos ser prudentes nas súas valoracións sobre as producións infantís para 

preservar a espontaneidade da creación fronte aos estereotipos e aos criterios preestablecidos de 

beleza ou perfección. 

Ao longo dos últimos anos, as mestras de infantil complementaron a súa formación 

pedagóxica e metodolóxica a través de diferentes grupos de traballo, seminarios e cursos 

organizados polo CFORE baseados  en metodoloxías innovadoras que foron introducindo nas 

súas dinámicas de aula.  

Éstas son as metodoloxías que actualmente poñemos en práctica: 

 

a) MÉTODO ABN:  Metodoloxía destinada ao cálculo Aberto Basado en Números (ABN) o 

seu creador é Jaime Martínez Montero. ABN é un método de cálculo que permite ao 

neno/a chegar ao cálculo mental de maneira sinxela e natural, a través da manipulación 

directa, a observación sistemática e o xogo manipulativo e interactivo cos seus iguais. 
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b) ETWINNING: Etwinning forma parte de Erasmus+, o programa da Unión Europea na 

materia de educación, formación, xuventude e deporte. O obxectivo desta plataforma é 

promover e facilitar o contacto, o intercambio de ideas e o traballo das aulas en 

colaboración entre mestres e alumnos de diferentes países que participan en eTwinning, a 

través das TIC. 

c) MODELO SEM: Este modelo contribue á mellora dos aprendizaxes, á motivación e ao 

desenvolvemento do talento de cada neno/a. Fomenta o talento fronte a sinalar as 

carencias. Nel caben tòdalas metodoloxías innovadoras: aprendizaxe basado en 

proxectos, en experiencias, aprendizaje colaborativo... sempre fomentando o talento a 

partir das intelixencias múltiples. As mestras de infantil do Feal iniciáronse nesta andaina, 

no curso 2018-19.  

d) ROBÓTICA: A robótica educativa amosa a tecnoloxía aos nenos/as  de maneira lúdica, 

animándoos a ser os futuros científicos, inxenieros e programadores. É unha actividade, 

innovadora e sobre todo moi divertida, deseñada para desenvolver as competencias e 

habilidades individuais. 

e) APRENDIZAXE COOPERATIVA; Durante os cursos 2015/16  e 2016/17, tres das titoras 

dos grupos de educación Infantil do CPI do Feal integráronse no Programa CA/AC 

(Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar) para ensinar a aprender en equipo 

deseñado e levado a cabo pola Universidade de Vic nas aulas do CFR de Ferrol. O 

programa constou de tres fases (realizadas durante 3 cursos) durante as cales se traballou 

con esta metodoloxía nas aulas de infantil. Se ben no curso 2017/18 non completamos o 

programa, realizado na 3ª fase do grupo de traballo do Cefore de Ferrol, si seguiremos 

aplicando nas aulas algúns dos aspectos máis significativos  desta metodoloxía, que sexan 

compatibles con esta nova forma de organización baseada na protección da saúde 

individual e colectiva. 

 

 

PAPEL DO ALUMNADO 

 

Debemos ter en conta que cando as nenas e nenos chegan á escola xa teñen un 

percorrido no seu coñecemento, polo que debemos potenciar a súa capacidade para descubrir e 

sentirse exploradores activos, poñendo a súa disposición os medios que llo posibiliten, así como 

tamén o acceso a obxectos ou a novas fontes de coñecemento. 

Ofreceránselle aos alumnos situacións de aprendizaxe que incentiven e potencien a 

realización das súas propias propostas, a toma de decisións, a posibilidade de anticipar as súas 

accións, a organización das actividades, os materiais e recursos que se van a empregar, 

facéndolle ver que todas e todos poden realizar accións por si mesmos e compartilas cos demais. 

 

 

AGRUPAMENTOS 

 

Para poder atender á diversidade do alumnado e á aprendizaxe de contidos de distinta 

natureza, organizaremos diversas formas de agrupamento tendo en conta as potencialidades de 

cada unha delas, tales como: 

1. Gran grupo: Permitiranos planificar conxuntamente as actividades, exposicións, lectura de 

libros e contos, distribución de tarefas, explicacións, presentación de modelos, debates, 
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asemblea, conferencias, etc. Indicar que se traballará en gran grupo respectando os 

espazos individuais de cada neno/a dentro da aula, sen mesturarse entre equipos. 

2. Pequeno grupo: Favorece a interacción cooperativa, permite asignar a cada nena ou neno 

as tarefas concretas e estruturadas de tal xeito que a mestra poida prestar as axudas 

axeitadas segundo o grao de realización da tarefa. Deben ser variables, homoxéneos e 

heteroxéneos. A organización en parellas permite un maior rendemento debido ao grao de 

implicación que comporta. 

3. Actividade individual: Estamos ante un recurso moi bo para as interaccións máis específica 

entre o alumno e o docente, ao tempo que promove as estratexias de planificación da 

acción, a responsabilidade, a autonomía e a xestión. 

 

APERTURA AO CONTORNO 

 

A Educación Infantil é unha etapa que acada o seu pleno sentido nun marco de 

colaboración e coordinación entre os elementos que inciden no proceso educativo das nenas e 

nenos: o equipo docente, as familias e o contorno. 

No referente ao equipo docente, ademais das reunións que manteremos para unha 

correcta coordinación, tamén se realizarán actividades conxuntas durante o curso para favorecer 

as relacións tanto entre os mestres e mestras como entre o alumnado. Moitas destas reunións 

faranse de xeito telemático. 

Atendendo ás relacións coas familias, debemos destacar que unha boa comunicación e 

coordinación con elas e moi necesaria nestas primeiras idades de escolarización, xa que a 

eficacia da Educación Infantil depende, en gran medida da unidade de criterios educativos na 

casa e na escola.  

Dentro de esta apertura ao contorno e tendo en conta a situación covid-19 que estamos a 

vivir, planificaremos algunha saída ou visita dos membros da comunidade educativa. 
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f) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Traballarase cos seguintes materiais curriculares: 

 

AULA DE 3 ANOS 

MATERIAL ISBN TÍTULO EDITORIAL AUTOR ANO 
Lectoescritura 978-84-263-

8016-6 

CUADERNO DE 

GRAFOMOTRICIDAD-

Num.2 

EDELVIVES Equipo 

editorial 

2011 

INGLÉS 9781292395494 STARS AND FRIENDS 

WORKBOOK 

PERSON   

 

AULA DE 4 ANOS 

MATERIAL ISBN TÍTULO EDITORIAL AUTOR ANO 
Lectoescritura 978-84-680-

5826-9 

CADERNO DE 

LECTO 

ESCRITURA 

PROYECTO 

LECTO + 

NIVEL 2 

SANTILLANA Equipo editorial 2020 

 

AULAS DE 5 ANOS 

MATERIAL ISBN TÍTULO EDITORIAL AUTOR ANO 
Lectoescritura 978-84-680-

1202-5 

MIS LETRAS 

con enlace inicial. 

Versión pauta - 

NÚMERO 3. 

SANTILLANA Equipo editorial 2013 

 

 

 

Ademais deste material, apoiarémonos na elaboración persoal de materiais para a aula, en 

cadernos doutras editoriais, na nosa propia experiencia e na selección de materiais extraídos da 

rede... co fin de  complementar o proceso de ensino-aprendizaxe e achegarnos o máximo posible 

ás necesidades do noso alumnado e traballar tódalas áreas do currículo. 

 

 

En canto ós recursos didácticos, ademais dos materias funxibles e non funxibles de cada 

unha das aulas, teremos os seguintes: 

 Materiais para organizar a aula (láminas, etiquetas,...) 

 Un ordenador con teclado, rato e altofalantes en cada unha das aulas  e PDIs nas 5 

unidades de infantil 

 CD’s para traballar determinados contidos no ordenador ou na PDI. 

 Pósters de ambientación da aula. 

 Láminas de matemáticas para traballar conceptos espaciais, números, ... 

 CD’s con sons, cancións e audicións para traballar a educación musical. 

 Bits de intelixencia relacionados cos distintos centros de interese. 

 Pictogramas e tarxetas de vocabulario para traballar a lecto-escritura.  

 Materiais realizados polas propias mestras para a adquisición de diferentes contidos. 
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 Materiais para traballar diferentes áreas de aprendizaxe: 

- LÓXICA-MATEMÁTICA: bloques lóxicos, regletas, crebacabezas, dominós, xogos 

de lóxica-matemática, dados, fichas, materiais naturais e desestructurados para 

facer series e clasificacións...  e outro material realizado polas mestras. 

- LECTOESCRITURA: crebacabezas, selos de letras, letras móbiles, imaxes... e 

outros materiais realizados polas mestras. 

- XOGO: alimentos, útiles de cociña, bonecos, bonecas, roupa e útiles de coidado dos 

bebés, coches, bloques de construcións ...  

- ARTE: ademais do material funxible e non funxible (ceras, lapis, témperas, pinceis, 

folios, cartolinas, ...) hai letras e números de esponxa, outras formas para estampar, 

plastilina e útiles para plastilina, gomets, ... 

- OUTROS: bolas, carretes e outras formas para ensartar e cordóns, crebacabezas, 

pinchos de cores e táboas para ensartalos... 

 Plantas e animais para a súa observación, coidado e investigación. 
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g)  CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN 

E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

CRITEIROS DE AVALIACIÓN 

 

Ao igual que dixemos nos apartados de obxectivos e contidos, a espontaneidade no traballo 

por proxectos dificulta a súa programación, máis tendo en conta os criterios recollidos no 

D.330/2009, a continuación expoñemos a súa concreción, posto que consideramos que son os 

que os alumnos e alumnas deben ter adquiridos ao remate do ciclo. 

 

 ÁREA DE COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL. 

 

❖ Dar mostra dun coñecemento progresivo do seu esquema corporal e dun control crecente 

do seu corpo, global e sectorialmente, manifestando confianza nas súas posibilidades, e 

respecto e aceptación polas características dos demais. Coñecemento e interacción co mundo 

físico, Autonomía e iniciativa persoal. 

❖ Identificar os sentidos e as súas funcións. Expresar e denominar emocións e sentimentos. 

Comunicación lingüística, Coñecemento e interacción co mundo físico, Autonomía e iniciativa 

persoal, Social e cidadá. 

❖ Amosar unha imaxe axustada e positiva de si mesmo. Coñecemento e interacción co 

mundo físico, Autonomía e iniciativa persoal. 

❖ Participar nos xogos, amosando destrezas motoras e habilidades manipulativas de 

carácter fino, e regulando a expresión de sentimentos e de emocións que provoca a propia 

dinámica dos xogos. Coñecemento e interacción co mundo físico, Autonomía e iniciativa 

persoal, Social e cidadá 

❖ Colaborar na elaboración das regras de xogo e respectalas. Coñecemento e interacción co 

mundo físico, Autonomía e iniciativa persoal, Social e cidadá, Aprender a aprender. 

❖ Realizar grafos con precisión progresiva. Autonomía e iniciativa persoal, Social e cidadá, 

Aprender a aprender, Matemática. 

❖ Realizar, autonomamente e con iniciativa, actividades habituais e para satisfacer 

necesidades básicas. Autonomía e iniciativa persoal, Aprender a aprender. 

❖ Manifestar progresivamente hábitos de organización, de atención, de iniciativa e de 

esforzo. Autonomía e iniciativa persoal. 

❖ Amosar habilidades de axuda aos demais: xenerosidade. Autonomía e iniciativa persoal. 

❖ Consolidar progresivamente hábitos de coidado persoal: hixiene, saúde e benestar. 

Amosar un aspecto persoal coidado. Coñecemento e interacción co mundo físico, Autonomía 

e iniciativa persoal, Aprender a aprender. 

❖ Respectar as normas de seguridade. Previr accidentes. Coñecemento e interacción co 

mundo físico, Autonomía e iniciativa persoal, 

❖ Participar e colaborar no mantemento de ambientes limpos e ordenados. Coñecemento e 

interacción co mundo físico, Autonomía e iniciativa persoal, Aprender a aprender, Social e 

cidadá. 
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ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

 

❖ Discriminar obxectos e elementos do medio inmediato e actuar sobre eles. Matemática, 

Coñecemento e interacción co mundo físico. 

❖ Agrupar, clasificar e ordenar elementos e coleccións segundo semellanzas e diferenzas. 

Matemática, Coñecemento e interacción co mundo físico. 

❖ Discriminar e comparar algunhas magnitudes. Matemática, Coñecemento e interacción co 

mundo físico. 

❖ Cuantificar coleccións mediante o uso da serie numérica. Matemática, Coñecemento e 

interacción co mundo físico. 

❖ Identificar e nomear propiedades de obxectos: forma, cor, tamaño. Matemática, 

Coñecemento e interacción co mundo físico, Comunicación lingüística. 

❖ Manexar diferentes nocións espaciais e temporais. Matemática, Coñecemento e 

interacción co mundo físico. 

❖ Identificar cantidade e grafo dos 10 primeiros números. Competencia matemática, 

Coñecemento e interacción co mundo físico. 

❖ Identificar os números ordinais ata o 10º. Competencia matemática. 

❖ Resolver situacións problemáticas de sumas e de restas sinxelas. Matemática, 

Coñecemento e interacción co mundo físico, Aprender a aprender. 

❖ Rexistrar a data no calendario. Nomear os días da semana. Matemática, Coñecemento e 

interacción co mundo físico, Comunicación lingüística. 

❖ Interesarse polo medio natural, identificar e nomear algúns dos seus compoñentes como 

animais, plantas, os elementos naturais de vida e establecer relacións sinxelas de 

interdependencia, manifestar actitudes de coidado e de respecto cara á Natureza e participar 

en actividades para conservala. Matemática, Coñecemento e interacción co mundo físico, 

Comunicación lingüística. 

❖ Nomear as estacións do ano e as súas características. Matemática, Coñecemento e 

interacción co mundo físico, Comunicación lingüística. 

❖ Rexistrar o tempo atmosférico. Matemática, Coñecemento e interacción co mundo físico, 

Tratamento da información e competencia dixital. 

❖ Identificar e coñecer grupos sociais moi próximos: a familia, o colexio, a rúa. Coñecemento 

e interacción co mundo físico, Social e cidadá. 

❖ Nas saídas, respectar as normas de seguridade na rúa e nos transportes. Coñecemento e 

interacción co mundo físico, Social e cidadá. 

❖ Identificar diferentes profesións e respectalas. Coñecemento e interacción co mundo físico, 

Social e cidadá. 

❖ Amosar habilidades sociais e resolver conflitos. Comunicación lingüística, Social e cidadá, 

Aprender a aprender. 

❖ Respectar os nenos doutras culturas e interesarse polos seus costumes, bailes, comidas 

típicas, lingua... Comunicación lingüística, Social e cidadá, Aprender a aprender, Cultural e 

artística. 

❖ Participar en feitos culturais do seu medio. Comunicación lingüística, Social e cidadá, 

Cultural e artística. 
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ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN. 

 

❖ Expresarse oralmente con claridade. Comprender mensaxes orais diversas, relatos, 

producións literarias, descricións..., amosando unha actitude de escoita atenta e 

respectuosa. Discriminar o número de sílabas das palabras. Discriminar sons semellantes. 

Comunicación lingüística. 

❖ Ler e interpretar: imaxes, palabras, pictogramas e títulos de contos. Amosar interese polos 

textos escritos. Comunicación lingüística, Aprender a aprender. 

❖ Identificar cores e as súas tonalidades, texturas, liñas. Cultural e artística, Coñecemento e 

interacción co mundo físico. 

❖ Observar, escoitar e gozar con obras de arte e musicais. Cultural e artística 

❖ Expresarse a través de obras plásticas e musicais, utilizando diversas técnicas e materiais 

e gozar con elas. Cultural e artística. 

❖ Identificar sons e gozar do canto e da danza, seguindo o ritmo. Cultural e artística. 

❖ Expresarse a través do corpo e dos movementos. Cultural e artística. 

❖ Participar con agrado nas dramatizacións e nas danzas. Cultural e artística. 

❖ Amosar unha actitude relaxada. Autonomía e iniciativa persoal, Aprender a aprender. 

❖ Coñecer e utilizar algúns medios audiovisuais e tecnolóxicos. Distinguir entre realidade e 

ficción. Autonomía e iniciativa persoal, Aprender a aprender, Tratamento da información e 

competencia dixital. 

❖ Facer un uso moderado dos medios e das tecnoloxías. Autonomía e iniciativa persoal, 

Aprender a aprender, Tratamento da información e competencia dixital. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Na educación infantil, e tal e como marca a lexislación vixente, os ítems recollidos no 

programa Xade avaliaranse seguindo os criterios: 

- SEN DIFICULTADE: refírese a que o alumno ou a alumna acadou o contido marcado 

sen ningún tipo de problema. 

- EN PROCESO: significa que o alumno ou a alumna estase achegando á consecución 

do contido, o cal non conseguiu pola diferenzas individuais que caracterizan a 

diversidade da aula. 

- CON DIFICULTADE: este criterio fai referencia a que ó alumno cústalle conseguir o 

contido e que, seguramente nun futuro, vai a necesitar algún tipo de apoio para 

conseguilo. 

 

Os ítems de avaliación están recollidos no programa Xade por trimestres e cursos, se ben 

estes poden sufrir modificacións ó longo do curso en base ós proxectos realizados e a causa das 

conclusións extraídas nas avaliacións continuas. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

A avaliación é un elemento curricular de primeira orde para valorar o proceso educativo e o 

compoñente imprescindible para coñecer o nivel evolutivo en que se atopan o neno e a nena. A 

avaliación debe ser obxectiva, axeitada, clara, medible e comparable con un mesmo e a súa 

evolución. 

Nesta etapa considérase cun carácter global, continuo e formativo: global porque se avalía 

todo o proceso, e non só as capacidades do alumnado, continua porque se debe avaliar en todo 

momento e formativa, para aprender dos erros e introducir as modificacións necesarias, sempre 

con ánimo de mellora. 

Na avaliación non só se deben ter en conta os criterios de avaliación antes mencionados, 

senón tamén o carácter formativo e continuo que debe ter a avaliación en EI e que fai que se 

deban establecer tres momentos fundamentais de avaliación: inicial, continua e final. 

   Así, recóllese información durante todo o proceso, tanto de ensino como da 

aprendizaxe, sobre a súa adaptación ás características dos nenos/as e a súa vez dando 

posibilidade de modificar aqueles aspectos que non resulten satisfactorios. Este aspecto é 

importante para tomar decisións sobre posibles cambios relativos ó propio proxecto para 

modificalo, ou sobre os que se poden introducir nos seguintes.  

 

 Para elo débense ter en conta unha serie de instrumentos ou técnicas de avaliación: 

- Análise dos traballos dos alumnos/as: axudará, sobre todo, a saber se os nenos/as 

van adquirindo os obxectivos propostos. 

- A observación directa e sistemática. 

- Entrevistas e encontros casuais, en especial coas familias. 

- Diario de aula: no que se vai anotando os logros obtidos e a súa relación cos 

obxectivos e contidos propostos, así como outra información que pode resultar de 

interese. 

- Anecdotarios: fichas preparadas nas que se recolle información sobre aspectos 

concretos. 

- Cuestionarios ás familias, a outros docentes e de autoavaliación. 

- Contraste de experiencias: con outros compañeiros do equipo de ciclo ou de outros 

centros, posto que son oportunidades para reflexionar sobre a propia práctica docente 

para mellorala. 

- Escalas de observación: recollen ítems relacionados co proceso de ensino, coa 

práctica docente e co desenvolvemento das capacidades dos nenos/as. En todo caso, 

os indicadores (ou ítems) de avaliación para cada un destes campos, deberán ser 

entendidos como un instrumento flexible que debe poñerse continuamente en relación 

coas características dos alumnos/as, así como coas súas posibilidades e situacións. 

  

 A información derivada destas técnicas recollerase trimestralmente no programa 

Xade, podendo (nalgún caso específico) redactar informes complementarios para as familias. 

 

Ao remate de nivel e de ciclo, faise unha avaliación de todo o proceso globalmente, coñecendo o 

grao de adquisición dos obxectivos propostos e os logros conseguidos no ámbito das 

competencias. Tamén permitirá establecer propostas de mellora para o futuro.  
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Neste aspecto tamén se elaboraron unha serie de informes: 

- Avaliación inicial: unha vez finalizado o período de adaptación en 4º de Infantil. 

- Avaliación final de nivel: consiste nun breve resumo das conclusións extraídas 

durante o curso. 

- Avaliación final de ciclo: resumo da escolaridade en Educación Infantil e que se 

recolle no programa XADE. 

 

 

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS 

 

As familias deben ser informadas da evolución dos seus fillos e fillas así como doutros 

aspectos da vida diaria do centro. Así, as estratexias que se levarán a cabo con este fin son: 

❖ Reunións xerais trimestrais para tratar diversos aspectos relacionados coa vida diaria do 

centro, explicación da programación de ciclo,... Estas son as reunións programadas, a 

maiores, poderanse realizar todas aquelas que se consideren oportunas.  

❖ Entrevistas persoais nas horas de titorías: unha durante os primeiros días do curso para cubrir 

a ficha de datos iniciais do alumnado (no caso do alumnado de nova incorporación ao centro) 

e as demais durante o curso, para ter un contacto máis íntimo coas familias na que se sintan 

seguros e nos conten como é o seu cativo ou cativa, ademais dos medos e expectativas que a 

escolarización dos seus fillos e das súas fillas lles supón e nas que os informaremos da 

evolución dos seus fillos e das súas fillas. Faranse telematicamente, salvo que a reunión 

presencial estea debidamente xustificada. 

❖ Boletíns de información trimestrais: no apartado de “observacións” do informe que se extrae 

do XADE proporcionaremos información complementaria ós ítems recollidos no Xade, posto 

que nos parecen aspectos moi xerais que nos casos dalgúns alumnos ou alumnas convén 

matizar.  

❖ A través das circulares e avisos enviados ás familias. Tratarase de evitar usar o menor papel 

posible polo que intentarase priorizar a comunicación a través da páxina web do centro; da 

plataforma da Xunta, ABALAR MÓBIL; a través do correo eléctrónico; ou por teléfono. 

 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA. 

 

Seguindo a lexislación vixente, á hora de especificar uns mínimos debemos ter en conta os 

diferentes niveis madurativos que caracterizan o alumnado de educación infantil condicionados 

polos diferentes ritmos biolóxicos que fan que non todos e todas acaden os mesmos logros ó 

mesmo tempo. 

Por isto tomamos como referencia o remate do ciclo e non cada un dos cursos porque o 

que un alumno/a non acadou a finais de xuño, pode acadalo durante os meses de verán e de aí 

tamén a importancia da avaliación inicial ao comezo de cada curso para elaborar as 

programacións de aula, e non só cinguirse aos resultados da avaliación final do curso anterior. 

Outra razón de peso á hora de establecer os mínimos esixibles é a non obrigatoriedade da 

escolarización en Infantil. Se ben polo seu carácter voluntario e gratuíto e a facilidade para a 
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conciliación laboral fan que a maioría dos nenos e das nenas se escolaricen dende os 3 anos, si 

que somos susceptibles de que haxa nenos e nenas que non o fagan. 

 

Así, desde o segundo ciclo da educación infantil do CPI do Feal, establecemos os 

seguintes mínimos esixibles para o curso 2021-22: 

 

☺ Mostrar unha adaptación axeitada e coñecemento dos espazos do centro e da aula, os 

horarios e as rutinas. 

☺ Manter unha relación afectiva e comunicativa axeitada co alumnado e o profesorado do 

ciclo. 

☺ Acadar un nivel de autonomía e desenvolvemento persoal que lle permita participar no 

desenvolvemento das actividades da aula independentemente do nivel acadado nas 

producións e na adquisición de coñecementos. 

☺ Participar espontaneamente nos xogos e actividades da aula e do centro amosando 

destrezas motoras e habilidades sociais e de relación cos demais.  
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h)  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO 

DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Os indicadores propostos polo ciclo de Educación Infantil para o curso 2021-22 para avaliar 

o proceso de ensino e a práctica docente son os seguintes: 

 

➢ A organización da aula, o seu clima escolar e a interacción alumno-alumno e mestre-

alumno: 

• Os tempos foron flexibles e respectáronse os ritmos xerais e particulares 

• Os espazos organizáronse axeitadamente. 

• A relación dos alumnos entre si foi positiva 

• A relación do mestre cos seus alumnos foi positiva 

• Percíbese un ambiente de confianza, distendido, fluído e relaxado 

➢ A coordinación entre os mestres/as: 

• As vías de coordinación foron as necesarias e axeitadas 

• Houbo coordinación entre os distintos mestres/as 

➢ A regularidade e calidade da relación coas familias: 

• As vías de coordinación e colaboración foron suficientes e axeitadas 

➢ Adecuación do proxecto: 

• Os contidos foron coherentes cos obxectivos 

• Os contidos e obxectivos foron os suficientes e necesarios 

• Os criterios de avaliación foron os axeitados ao desenvolvemento dos nenos/as 

• As actividades foron apropiadas ó grupo-clase, lúdicas e motivadoras 

• A metodoloxía  foi a adecuada e eficiente 
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i) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS. 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL 

 

 Ao comezo da escolarización en educación infantil realízase unha avaliación inicial coa 

finalidade de identificar o contexto e situación de partida, facendo fincapé na detección de 

necesidades específicas de apoio educativo do alumnado que, por calquera dos motivos que a lei 

establece, requiran algún tipo de reforzo ou compensación en relación coas capacidades e 

contidos propostos.  

- Cuestionario para a entrevista inicial para as familias do alumnado que comeza a 

escolarización no CPI do Feal. Nas reunións infórmase ás familias de que non 

teñen a obriga de cubrir certos aspectos de carácter persoal, tal e como vén 

reflexado no Protocolo de Protección de datos recollido en educonvives.gal. 

- Ficha de avaliación do período de adaptación. 

Da análise destes documentos, extraeranse unhas conclusións que serán introducidas no 

programa XADE, no apartado de avaliación inicial, tal e como marca a lexislación vixente. 

A continuación presentamos os informes que se cobren ao inicio da escolarización: 

 

ENTREVISTA INICIAL ÁS FAMILIAS 

NOME E APELIDOS NENO/A: ………………………………………………………………………………………. 

DATA: ………………………………………………………………………. 

DATOS PERSOAIS DO NENO/A 

Data de nacemento: ............................ Domicilio: ............................................................................................... 

Teléfono: ................................................. Teléfono de urxencia: ........................................................................ Outros 

teléfonos de contacto: …………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

DATOS FAMILIARES 

Nome da nai/titora: …………………………………………………………….... Idade:……………………… 

Estudios cursados: .................................. Actividade laboral: ............................................................................. 

Nome do pai/titor: ………………………………………………………………. Idade:……………………… 

Estudios cursados: ................................ Actividade laboral: ............................................................................... 

Nº de irmás/irmáns: ………..  Lugar que ocupa: ………. 

Con quén convive o/a neno/a habitualmente: ...................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Que familiar ou persoa se encargará habitualmente de traer e recoller o neno/a na escola? 

............................................................................................................................................................................... 

Hai algo na situación familiar que poida condicionar ao neno/a no colexio? (falecemento do pai/nai, separación dos 

pais, divorcio, situación de paro...) …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

SAÚDE 

Tivo algunha enfermidade importante(ou as propias da idade)? ………………………………………………. 

Intervencións cirúrxicas? ………………………………………………………………………………………. 
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Tivo algún accidente importante? ……………………………………………………………………………… 

Seguiu ou segue algún tratamento? ……………………………………………………………………………. 

Alerxias?………………………………………………………………………………………………………... 

Padece algunha doenza crónica (asma, diabetes, epilepsia, …)? ………………………………………………. 

Precisa algún coidado especial? Cal? …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Adoita estar enfermo/a? ………………………………………………………………………………………... 

Observou no/a neno/a dificultades (de movemento, audición, visión, dentición,…)?: ………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

HÁBITOS 

ALIMENTACIÓN: 

Amosa algunha intolerancia alimentaria? Cal? ………………………………………………………………… 

Come de todo? ........................................................................... Sólido ou triturado? ......................................... 

Come só/soa? ……….. Usa os cubertos? ………..…… Usa chupete ou biberón? ............................................. 

SONO: 

Comparte a súa habitación? ……………...... ¿Con quen? ................................................................. 

Cantas horas durme?.......................... Durme a sesta?.............................. Ten pesadelos? ............................... 

Ten medo pola noite? ...................... De que? .................................................................................................. 

Precisa dalgunha condición especial para durmir? .............................................................................................. 

HIXIENE: 

Déixaselle autonomía para vestirse e asearse só? …………………… Precisa axuda? ………... 

Límpase e sónase só ou con axuda? ……………………………………………………………….…………… 

Amosa alerxia cara algún produto? Cal? ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

CONTROL DE ESFÍNTERES: 

Controla esfínteres...........................................Cando comezou? ………………………………….…………… 

Límpase só/soa? ……………………………………………………………………………………..…………. 

VIDA EN RELACIÓN: 

Quen o coida habitualmente? …………………………………………………………………………………... 

Como se mostra nas súas relacións ...: 

– Cos pais?: ..................................................................................................................................................... 

– Cos/coas irmáns/irmás?: .............................................................................................................................. 

– Con outros/as adultos/as?: ........................................................................................................................... 

– Con outros/as nenos/as?: ............................................................................................................................. 

Vai con facilidade coas persoas alleas ás que conviven con el/ela? .................................................................... 

Gústalle comparti-las súas cousas ou xoguetes? .................................................................................................. 

Relaciónase con outras nenas e nenos? ……… Con quen? ……......................................................................... 

Con quen xoga na casa? ……………………………………………………………………………………… Prefire xogar só 

ou en compañía (de maiores, outros nenos/as? …………………………….…………………. 

Que xogos lle gustan? ……………………………………………………………………………………….…. 

Xoguetes preferidos: ……………………………………………………………………………..…………….. 
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Tempo diario adicado á TV: ………….. Programas favoritos: ………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Tempo diario adicado a consolas/ordenador: ……………….. Xogos favoritos: ………………..……….……. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Outras actividades (debuxar, andar en bicicleta, ler contos, …): ………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

NIVEL MADURATIVO 

LINGUAXE: 

A que idade empezou a falar? ................... Que idioma usa con máis frecuencia? ……………………............. 

Cal é o idioma de comunicación familiar? ……………………………………………………………….…….. 

Que prefire, falar ou sinalar as cousas que lle interesan? ....................................................................................  

Enténdeselle ben o que di? ........... Problemas lingüísticos: ................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Acepta de bo grao as correccións relacionadas coa lingua? ................................................................................ 

Na casa, é falador/a ou calado/a? ........................................................................ 

MOTOR 

Gateou? …. Cando comezou a andar? ………………………Ten unha marcha segura? ................................... 

Ten algunha dificultade no movemento (pés planos, problemas de posturas...)? ................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

Man que usa con máis frecuencia para comer, coller cousas, ….: ……………………...……………………… 

TEMPERAMENTO 

Ordena as súas cousas? ………………………….. Colabora na casa? ………………………….………….. 

Como se comporta na casa? …………………………………………………………………...…………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………... Colle rabechas a 

miúdo? ……………….. Cando ten algún conflicto, como o corrixen? ……………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Cal é a súa resposta ante os conflictos (cede, morde, chora, patexa, …)? ……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………...  

Sente celos dalgúen? ………………………… Sente medo de algo ou de alguén? …………………………… 

Indique algún trazo do seu carácter que sexa sobresaínte (tímidez, nerviosismo, …): ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

ESCOLARIDADE: 

Asistiu á escola infantil de 1º ciclo? .......Dende que idade? ........................................................................  

Semella contento/a de vir á escola? ……………………………………………………………………………. 

 

Hai algún aspecto do que non se falou que lle preocupa do seu fillo/a? ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………...  

Que expectativas teñen con respecto á educación do/da seu/súa fillo/a? ............................................................. 
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…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

OBSERVACIÓNS: 

  

FICHA DE AVALIACIÓN DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN 
NOME: .................................................................. DATA: ...................... 

REACCIÓN Á CHEGADA Á ESCOLA: 

Alegre/Chorando............................................ Espontáneo/Non quere entrar ....................................... 

Cústalle separarse da persoa que o leva? ............................................................................................... 

OBSERVACIÓNS: ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

RELACIÓN COS OBXECTOS: 

Xoga espontaneamente? ........................................................................................................................ 

Mostra curiosidade? ............................................................................................................................... 

Utilízaos axeitadamente? ....................................................................................................................... 

OBSERVACIÓNS: ............................................................................................................................... 

CONDUTA ANTE OS ESPAZOS: 

Móvese polos espazos ou permanece quedo? ....................................................................................... 

Mostra curiosidade? ...............................................................................................................................  

RELACIÓNS COS ADULTOS: 

Relaciónase con todos/as? ..................................................................................................................... 

Mostra preferencia por alguén? ............................................................................................................. 

OBSERVACIÓNS: ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

RELACIÓN COS OUTROS NENOS/AS: 

Relaciónase con todos/as? ..................................................................................................................... 

Mostra preferencia por alguén? ............................................................................................................. 

Comparte? ..................................................................... Axuda? .......................................................... 

OBSERVACIÓNS: ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

XOGO: 

Xoga só ou busca compaña? .................................................................................................................. 

Molesta aos compañeiros/as? ................................................. E pelexón/a? ........................................ 

OBSERVACIÓNS: ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

LINGUAXE: 

Enténdese o que di? ............................................................................................................................... 

Comprende o que se lle di? ................................................................................................................... 

Vocabulario: .......................................................................................................................................... 

Dificultades: .......................................................................................................................................... 

HÁBITOS: 

Atención: ............................................................................................................................................... 

Memoria: ............................................................................................................................................... 

Autonomía no traballo: .......................................................................................................................... 

Constancia: ............................................................................................................................................ 

Orde e coidado do material: .................................................................................................................. 

Control de esfínteres: ............................................................................................................................. 

Hixiene: ................................................................................................................................................. 

CHEGADA DO PAI/NAI/TITOR-A: 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

OBSERVACIÓNS: 
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MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL 

 

 Adaptación da programación de aula e de tódolos seus aspectos (metodoloxía, 

obxectivos, contidos, ...) ás necesidades e intereses destacados na avaliación inicial. 

 Adecuación dos espazos e materiais. 

 Adaptación do horario da mestra de apoio e solicitude de novos apoios de ser 

necesario. 

 Derivación ó Departamento de Orientación no caso de sospeita dalgún alumno ou 

alumna con necesidades específicas de apoio educativo. 
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j) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

As propostas educativas para atender á diversidade baséanse nos principios inclusivos, 

integradores e non discriminatorios. Por esta razón, a intervención educativa debe recoller como 

principio a diversidade do alumnado, adaptando todas as súas actuacións e a práctica educativa 

ás necesidades, intereses, estilo cognitivo e ás características de cada un dos nenos e das 

nenas, en canto á súa capacidade, á súa motivación, ao seu estilo de aprendizaxe, ao seu 

interese, ao seu ritmo de traballo, ás súas aptitudes, aos seus gustos e ás súas afeccións, ás 

súas capacidades máis destacadas, o seu medio familiar, problemática, etc., dada a importancia 

que nestas idades adquiren o ritmo e o proceso de maduración.  

Por todo isto, o docente debe ser flexible na aplicación do currículo e nos medios 

empregados, xa que terá que ir adaptándoos á diversidade do alumnado e á situación concreta 

de cada clase. 

É de suma importancia para poder atender a cada un segundo as súas necesidades, e 

para establecer un clima de aceptación e de apoio mutuo entre os nenos. 

Cabe destacar que parte do alumnado matriculado nas 4 aulas de educación infantil do CPI 

O Feal proveñen de familias desestructuradas, con dificultades económicas ou de etnia xitana, 

aspectos que debemos ter en conta á hora de planificar as actividades diarias da aula posto que 

ditas situacións inflúen enormemente no desenvolvemento integral de ditos/as alumnos/as. 

 

DIVERSIDADE DA AULA 

 

Existe nas aulas un alumnado que ben por non asistir á escola o tempo suficiente, por 

nacer a finais de ano ou por outros motivos presenta un proceso de maduración e de autonomía 

inferior ao dos seus compañeiros e compañeiras. Para a atención a este alumnado contarase coa 

presencia da mestra de apoio na aula para reforzar os seus esforzos e prestarlle a atención extra 

que necesiten e ademais, no referente ós diferentes ritmos de aprendizaxe, a adopción e 

utilización de estratexias como: 

- Modificación do tempo nas aprendizaxes. 

- Adecuación da axuda pedagóxica. 

- Adecuación da metodoloxía. 

- Adecuación das actividades ás diferenzas individuais dos alumnos e alumnas. 

- Realización de actividades que reforcen as aprendizaxes de uns e actividades que 

amplíen as de outros. 

  

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

 

 Repártense os nenos e nenas en pequenos grupos (6/7alumnos/as, dependendo do 

número total) e entran no centro de xeito escalonado. Así, o primeiro día comezarán media hora, 

o segundo unha hora, ... A partir do 3º ou 4º día auméntase o tamaño dos grupos (de 10 a 12) e 

segue a aumentar o tempo de permanencia e así progresivamente, de xeito que para os dous 

últimos días que dura o período veñan tódolos alumnos/as e durante 4 horas.  

O tipo de actividades que se realizan durante estas dúas semanas que dura o período de 

adaptación son: xogos de presentación, coñecer o centro, cantar cancións, escoita de contos así 



Educación Infantil-Curso 2021-22 

 

41 

como outras que favorezan o coñecemento da aula e dos distintos recunchos e materiais e das 

rutinas da mesma. 

 Tamén se prepara para o alumnado dos demais cursos que comezan novos, actividades 

especiais para os primeiros días como xogos de presentación, paseos polo colexio, .... De ser 

necesario tamén se adoptará para este alumnado o Plan de Adaptación planificado para o 

alumnado de 3 anos. 

  

 

ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO 

EDUCATIVO (NEAE) 

 

O concepto de necesidades específicas de apoio educativo non só fai referencia á persoa 

que as padece, senón tamén ao contexto, ás persoas que actúan co suxeito, aos materiais, ao 

proceso de aprendizaxe.. 

As orientacións xerais e específicas que se ofrecen neste apartado, son orientacións 

prácticas e funcionais para atendelos mellor. 

Algúns destes alumnos necesitarán Reforzo Educativo, ou apoios especializados dentro ou 

fóra da clase, dado por especialistas de Pedagoxía terapéutica ou/e Audición e linguaxe e será 

aconsellado polo Departamento de Orientación que atende o centro. 

Se da avaliación inicial ou entre o alumnado que se incorpora novo pode haber sospeita 

dalgunha necesidade, seguiranse as seguintes premisas: 

O primeiro que temos que facer é informarnos das características psicopedagóxicas do 

alumnado que temos matriculado na clase, a través da información proporcionada polas familias, 

dos informes que obren no seu expediente e da súa historia escolar, se a tivesen. 

Cando temos un alumno que se considera puidese ter necesidades educativas especiais e 

necesitase dunha atención especial e non tivese diagnóstico, derivarase ao Departamento de 

Orientación do centro ou ao Equipo Específico segundo as necesidades detectadas, para a súa 

valoración. E, se necesitase unha adaptación curricular, realizarase co apoio do profesor de 

Pedagoxía terapéutica ou Audición e linguaxe, e o equipo psicopedagóxico. 

Para elaborar a adaptación curricular partirase da programación de ciclo, priorizando os 

aspectos de autonomía persoal e de linguaxe. Terase en conta a metodoloxía específica que 

imos empregar, os materiais compartidos coa programación da clase e os específicos para 

traballar aspectos concretos.  

Tamén debe quedar establecida a dispoñibilidade de atención individualizada, os tempos 

de apoio na aula ordinaria e os tempos de atención en momentos puntuais. 

 

 



Educación Infantil-Curso 2021-22 

 

42 

 
k)  CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

 

O currículo oficial da Educación Infantil recoñece a importancia de promover o 

desenvolvemento de novas actitudes e valores. Debe ser suficientemente flexible para recoller as 

novas necesidades formativas características dunha sociedade plural e en permanente cambio. 

Por esta razón, contén un conxunto de ensinanzas que, integradas no propio programa das 

distintas áreas, o atravesan ou impregnan. Deste xeito, e sen prexuízo do seu tratamento 

específico nalgunha das áreas da etapa, recóllese unha educación en valores persoais e sociais, 

que se traballarán desde tódalas áreas, de xeito transversal. 

Respecto das ensinanzas transversais que se refiren a unha educación en valores de 

carácter interpersoal-social como a moral e cívica, paz e convivencia, ambiental, do consumidor, 

igualdade de oportunidades entre sexos, sexual, saúde e viaria; deuse unha ampliación 

relacionada coas necesidades que o contexto sociocultural demanda: os valores persoais como o 

concepto e a autoestima, e outros de gran valor como os hábitos e normas sociais, o respecto,  a 

colaboración, ... 

Así, desde o ciclo de educación infantil do CPI do Feal queremos potenciar os seguintes 

valores e elementos transversais: 

 

AUTONOMÍA 

Traballarase para que os nenos e as nenas vaian adquirindo un repertorio de 

comportamentos e actitudes que lles permita, por un lado, actuar de xeito cada vez máis 

autónomo nas distintas actividades cotiás, principalmente o aseo (lavar as mans, enxaboarse na 

ducha, ir sós ó WC...), a comida (aprender a coller os servizos de mesa, comer sen a axuda dos 

pais...) e o vestido (coller a súa roupa do armario, vestirse sos progresivamente, bota-la roupa 

sucia ó lavado, gardar a roupa no armario...); e, por outra banda, resolver con éxito as dificultades 

que vaian atopando no seu desenvolvemento e potenciar así a seguridade e a confianza en si 

mesmos. 

 

EXPRESIÓN DE SENTIMENTOS 

Traballaremos aspectos tales como o cariño, a alegría, a tristura, liberdade para manifestar 

gustos e opinións, o control dos impulsos… O neno ou a nena precisa que se lle axude a 

identificar e a distinguir os seus sentimentos e as súas emocións para que sexa consciente deles 

e inflúan de xeito positivo no seu desenvolvemento persoal. Tamén precisa axuda para expresar 

estes sentimentos e estas opinións de xeito natural de maneira que se cree un clima na casa e na 

escola baseado no respecto, na confianza e no afecto. 

 

VIVIR COS DEMAIS  

É importante que os nenos e as nenas aprendan que vivimos en sociedade e que 

necesitamos dos demais para desenvolvérmonos plenamente como persoas e como cidadáns, e 

que existen un conxunto de normas de convivencia que debemos coñecer e respectar. Polo tanto, 

deberemos ensinarlles desde pequeniños a relacionárense, a  compartir, a saber pedir e 

agradecer, a respectar a tódalas persoas independentemente da súa raza, cultura, relixión ou 

sexo, etcétera.  
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Supón educar para a convivencia pacífica da cidadanía democrática. Fomentarase a 

solidariedade, a cooperación, a liberdade, a responsabilidade, o respecto e o rexeitamento de 

todo tipo de discriminación e intolerancia. 

A vida escolar implica o establecemento de experiencias que achegan a pequena ou 

pequeno ó coñecemento das persoas e das relacións interpersoais, xerando vínculos e 

desenvolvendo actitudes como a empatía e o apego que constitúen a base da súa socialización. 

 

TODOS SOMOS IGUAIS 

A sociedade na que vivimos asígnalles ós nenos e ás nenas desde pequenos roles 

diferentes en función do seu sexo. 

Os mestres e as mestras debemos corrixir estas desigualdades. Nas súas mans está facer 

que os nenos e as nenas se formen como persoas que son, en igualdade de condicións e cos 

mesmos dereitos e obrigas. 

Para iso desde este ciclo trataremos de potenciar entre o noso alumnado o rexeite de todo 

tipo de discriminación por razón de sexo, de fomentar a súa colaboración nas tarefas domésticas, 

... e para elo débense seguir estratexias como utilizar unha linguaxe non sexista, asignar 

responsabilidades na aula indistintamente a nenos e nenas, ... 

 

COIDADO DO MEDIO 

É importante que o neno e a nena tomen conciencia desde os primeiros anos de que viven 

nun medio que nos ofrece todo o necesario para as nosas vidas (luz, auga, alimentos, 

vexetación...) e que, xa que logo, debemos coidalo ó máximo para evitar que se deteriore. Para 

isto, fomentaremos comportamentos encamiñados a conservar e respectar o medio natural, a 

valorar a importancia que ten a auga para a vida dos seres vivos, a respectar e coidar os animais 

e as plantas, a evitar a contaminación da nosa atmosfera mediante a reciclaxe de residuos… 

 

EDUCAR PARA A ALIMENTACIÓN 

Unha boa nutrición é fundamental ó longo de toda a nosa vida, pero moi especialmente 

durante os primeiros anos, de aí a importancia de potenciar nos nenos e nas nenas a adquisición 

de bos hábitos alimenticios a través de aspectos tales como o coñecemento dos distintos tipos de 

alimentos, da contribución de cada un deles no noso crecemento, do recoñecemento dos distintos 

sabores, da importancia de comer san e variado, da necesidade de lavar as mans antes de 

comer, etc., entendendo que a escola debe xogar un papel complementario ó dos pais, auténticos 

modelos que os nenos e as nenas imitarán en canto ós hábitos alimentarios se refire. 

 

En relación a isto, dende o ciclo de Educación Infantil e coordinados co 1º ciclo de 

Primaria, recomendamos tódolos cursos un cadro de merendas saudable e variado que 

proporcionamos ás familias ao comezo de cada curso escolar. Éste curso introduxemos a 

maiores unhas pezas de froita en tódalas xornadas semanais co fin de dar máis opcións ás 

familias. Éste é o calendario:  
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O COIDADO DOS ESPAZOS 

O colexio, a casa, a rúa, os lugares de lecer e divertimento son espazos onde o neno e a 

nena se desenvolven diariamente. Por isto, cómpre que os coñezan axeitadamente e que os 

valoren como parte importante nas súas vidas. Deste xeito, traballaremos o desenvolvemento de 

comportamentos e actitudes encamiñados a manter a orde e a limpeza destes espazos, así como 

o coidado das pertenzas, tanto persoais coma dos demais. 

 

O CONSUMO RESPONSABLE 

Aínda que nestas idades os nenos e as nenas non teñen aínda autonomía como 

consumidores, están constantemente recibindo mensaxes dos medios de comunicación: 

publicidade sobre lambonadas, pasteliños, xoguetes, material escolar... O que se pretende é que 

os nenos e as nenas vaian adquirindo unha actitude crítica e responsable cara ó consumo. 

 Así, levaranse a cabo estratexias como o coidado dos materiais, aproveitar ao máximo o 

material escolar, a funcionalidade de distintos obxectos,  o arranxo dos xoguetes estropeados, o 

uso de materiais de refugallo para construír xogos e xoguetes, ... 

 

HÁBITOS 

Consideramos necesaria a adquisición dunha serie de hábitos e actitudes relacionadas co 

benestar, coa seguridade persoal, coa hixiene, co fortalecemento da saúde… Traballaranse 

diariamente estes aspectos do comportamento así como a adquisición de actitudes e hábitos de 

axuda, colaboración, cooperación e tódolos que se deriven da vida en grupo. 
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VAIAMOS SEGUROS 

O obxectivo fundamental da educación viaria é a prevención de accidentes. 

Nestas idades, os nenos e as nenas aínda non son autónomos nos seus desprazamentos 

polos espazos urbanos, pero si que utilizan os transportes públicos –algúns desde os tres anos 

usan o transporte escolar– e os privados no medio familiar. 

Por iso cómpre inicialos no coñecemento dunhas normas establecidas, fundamentais para 

a súa futura participación no ambiente urbano como peóns, viaxeiros ou usuarios de vehículos. 

 Xogos coas sinais de tráfico e coas cores dos semáforos, o coñecemento das normas de 

uso dos transportes, xogos simbólicos representando unha cidade (coches, policías, peóns, ...) 

axudarán á finalidade da educación vial. 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR, AO PLAN TIC’S E AO 

PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 Desde o ciclo de educación infantil do CPI do Feal consideramos de suma importancia 

recoller na programación de ciclo as accións que desenvolvemos dende as 4 aulas e durante todo 

o ciclo para contribuír ó desenvolvemento dos plans lector, tic’s e de convivencia do centro. Como 

son actividades que se desenvolven de xeito transversal ao longo dos 3 cursos, durante todo o 

ciclo e que se introducen en tódolos proxectos traballados nas aulas, cremos que é neste epígrafe 

onde debemos redactalo. 

 

PROXECTO LECTOR 

 

Na Educación Infantil, o mundo da literatura e dos contos está presente diariamente nas 

aulas, calquera historia, poema, adiviña que xurda nun momento concreto é un achegamento 

para os nenos ao mundo literario. Por outra parte, o Plan Lector cobra grande importancia nesta 

primeira etapa do sistema educativo, debido á transcendencia que ten a pre-lectura para os 

futuros lectores. 

Os obxectivos específicos para esta etapa que pretendemos fomentar son os seguintes: 

➢ Desenvolver a agudeza perceptiva visual e o campo visual. 

➢ Desenvolver a memoria mediata. 

➢ Ir ampliando progresivamente o vocabulario. 

➢ Gozar coa escoita de diferentes textos literarios. 

➢ Iniciarse no uso da lingua escrita a través de poemas, adiviñas, trabalinguas, relatos, 

... 

➢ Mellorar a linguaxe oral 

 

Os contidos propostos para traballar ao longo do curso son os seguintes: 

 

• Escoita e comprensión da lectura en voz alta de contos, relatos, lendas, poesías, 

rimas, adiviñanzas, teatro...; tanto tradicionais coma contemporáneos, como fonte de 

pracer e de aprendizaxe compartida. 

• Dramatización de textos literarios, deleite e interese por expresarse coa axuda de 

recursos non lingüísticos. 
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• Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición cultural ou 

de autor, deleitándose coas sensacións que o ritmo, a rima e a beleza das palabras 

producen. 

• Participación creativa en xogos lingüísticos - palabras encadeadas, adiviñas, 

trabalinguas, onomatopeas...- acompañados de respostas corporais -xestos, 

movementos, ritmos...- para divertirse e para aprender na compañía de iguais e de 

persoas adultas. 

• Interese por compartir interpretacións, sensacións, emocións e opinións provocadas 

polas producións literarias, iniciándose nos faladoiros literarios. 

• Introdución ao uso das bibliotecas do centro e da aula como un medio máis de 

aproximación á literatura e como espazo privilexiado de recursos para a diversión e o 

coñecemento. 

 

En cada aula de Educación Infantil dispoñemos dun gran número de contos que os 

nenos/as empregan coma unha rutina máis dentro da xornada diaria.  

 

 

PLAN TIC’S. 

 

As aulas contan con un ordenador e PDI con acceso a internet que se converte nun 

recurso didáctico de uso habitual, tanto no apoio ás rutinas como nas asembleas ou no 

desenvolvemento dos proxectos e unidades didácticas.  

Tamén nas programacións de aula e ciclo, se recollen obxectivos e contidos encamiñados 

a traballar o bloque de contidos Linguaxe audiovisual e das TIC’s e para estimular a competencia 

en Tratamento da Información e competencia dixital.  

Os obxectivos propostos no Plan de Integración das TIC’s por parte do ciclo de Infantil son 

os seguintes: 

- Cumprir as normas de uso e de seguridade. 

- Ampliar e reforzar aprendizaxes realizadas na aula (razoamento matemático, lecto-

escritura, ampliación de vocabulario, ...) a través de xogos interactivos e online. 

- Achegamento e valoración de producións audiovisuais. 

- Coñecer e aprender a empregar os recursos da rede para facilitar e potenciar a 

investigación de contidos: buscadores, wikipedia, imaxes, vídeos, textos, blogues... 

- Usar as TICS como apoio ás explicacións do profesorado proxectando materiais 

dixitais: imaxes, vídeos... e outros soportes. 

- Empregar a PDI como soporte e/ou recurso para reforzar os contidos curriculares a 

través de xogos e propostas lúdicas e interactivas. 

- Coñecer as principais iconas da pizarra dixital e o seu uso. 

- Concienciar da necesidade dun uso moderado crítico e significativo dos medios 

audiovisuais e das Tics. 

Tamén favoreceremos entre o alumnado a súa participación na páxina web do centro. 

Ademais, no traballo por proxectos levaremos a cabo actividades de búsqueda de información 

en internet usando o ordenador da aula. 

Durante este curso continuarase a traballar coa PDI. 

 



Educación Infantil-Curso 2021-22 

 

47 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

O enfoque da convivencia no centro ten una visión construtiva e positiva, polo que as 

actuacións van encamiñadas ao desenvolvemento de comportamentos axeitados para convivir 

mellor e resolver conflitos a través dunhas boas canles de comunicación e da prevención de 

problemas de conduta. 

Así dende o ciclo de Educación Infantil realizanse actividades cos alumnos que teñen como 

obxectivo entrenalos en habilidades  sociais para fomentar a convivencia, a integración e a 

participación dos alumnos na vida do centro. Xunto con esta labor eminentemente formativa, 

tamén se aplican as normas de convivencia do centro, procurando observar as mesmas e 

correxindo as conductas contrarias as mesmas. 

OS OBXECTIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR SON: 

• Desenvolver una intervención preventiva como medio para lograr un bo clima de 

convivencia. 

• Crear un entorno caracterizado pola cordialidade. 

• Fomentar a participación, o respecto e a colaboración. 

• Crear relacións persoais baseadas no respecto mutuo, na comprensión, na 

solidariedade e na interiorización das normas de convivencia. 

• Reducir ao mínimo as conductas disruptivas que perturban o clima da aula para 

evitar a conflictividade  e diminuír as conductas mais graves. 

• Aplicar sancións proporcionadas que non supoñan hostilidade; empregando  as 

medidas punitivas como último recurso para solucionar os problemas de 

convivencia, e so cando as estratexias motivacionais e educativas non deran 

resultado, ou a non intervención poda xerar males maiores. 

AS ACTITUDES QUE SE PRETENDEN FAVORERCER DENDE O CICLO DE 

INFANTIL SON: 

• Participación nas actividades formativas. 

• Asistencia a clase con puntualidade. 

• Cumprimento e respecto dos horarios aprobados para o desenvolvemento das 

actividades do centro e da aula. 

• Non discriminación ningún membro da comunidade educativa por razón de 

nacemento, raza sexo, ou por calquera outra circunstancia persoal ou social 

• Respecto as normas do centro e da aula. 

• Conservación e  bo uso das instalacións do centro, da aula e dos materiais 

didácticos . 

• Respecto as pertenzas dos demáis. 

AS ACTIVIDADES A DESENVOLVER  DENDE O CICLO DE INFANTIL SON: 

• Normas de convivencia na aula. Cada mestra na súa aula ao inicio do curso 

dedicará o tempo que considere necesario para establecer una serie de normas 

de comportamento empregando materias como fichas para debater sobre ela ou 

para colorear nas que se representen comportamentos positivos e 

comportamentos negativos, que os nenos/as deben identificar. Tamén se 

colgarán pola aula carteis para recordar ditas normas e comportamentos. 

• Celebración do día da Paz. Aproveitando que o día 30 de xaneiro conmemórase 

o día da Paz, durante esta xornada levaranse a cabo diversas actividades de 
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aula (planificadas con antelación polos mestres/as )e outras de carácter 

conxunto, sempre seguindo o estabelecido no protocolo da covid-19. 

• Levar a cabo pequenos proxectos de EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

• Conversas por parte do titor de forma puntual cando xurde algún conflito na aula. 

• Dramatizacións sobre normas de cortesía. 
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l) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES E PERÍODOS DE LECER. 
 

Respectando a Orde do 25 de xuño pola que se establece o calendario escolar na CC.AA 

de Galicia e á fin de favorecer as relacións entre a comunidade educativa, para o curso 2021-

2022 están previstas as seguintes celebracións: 

 

CONMEMORACIÓNS: 

 

 A nivel de aula 

Outubro O Samaín 

O Magosto 

Novembro Día Universal da Infancia 

 

Día Internacional contra a Violencia de Xénero 

Decembro Día Internacional das Persoas con Discapacidade 

 

Constitución e Estatuto de Autonomía de Galicia 

 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

 

O Nadal 

Xaneiro Día Escolar da non Violencia e da Paz 

 

Día Internacional da Educación 

Febreiro Día de Rosalía 

 

Entroido 

Marzo Día Internacional da Muller 

 

Semana da Prensa 

 

Día Mundial dos Dereitos do Consumidor 

Abril Día Mundial da Saúde 

 

Semana do libro 

Maio Día Internacional contra o Acoso Escolar 

 

Día de Europa 

 

Semana das Letras Galegas 

 

Día da familia 
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Xuño Día internacional do orgullo LGTBI 

 

Día do medio ambiente 

 

Fin de curso 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS E SAÍDAS DE INFANTIL PARA O  CURSO 2020-21: 

 

Durante este curso 2021-22 faremos o posible por organizar algunha saída ou visita 

sempre analizando a situación Covid-19 do momento e seguindo as pautas reflectidas nos 

protocolos da Xunta e do centro evitando situacións de risco de contaxio.  
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m) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 

MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS E PROCESOS 

DE MELLORA. 
 

Cada un dos profesionais que interveñen no proceso de ensino e aprendizaxe dos distintos 

alumnos/as deben avaliar, ademais dos procesos de aprendizaxe, a súa propia práctica 

educativa.  

As intencións educativas que guían a intervención educativa no proceso de ensinanza e 

aprendizaxe requiren a miúdo para a súa verificación dun reaxuste dos contidos e obxectivos, dos 

medios e dos recursos, co fin de axeitalos ás características individuais dos nenos/as. 

Así, a programación didáctica será avaliada a través da avaliación de cada proxecto, das 

avaliacións trimestrais e dunha avaliación ó final de curso coa intención de sacar conclusións para 

a súa modificación e mellora para o seguinte curso. 

A avaliación así entendida non consistirá en emitir xuízos de valor sobre o neno ou as súas 

actividades, senón, máis ben, na recollida da información necesaria co fin de axustar e 

perfeccionar todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Para iso empregaremos instrumentos como son as pautas de observación para avaliar a 

intervención educativa que inclúe a avaliación da adecuación do proceso educativo, dos tempos, 

dos espazos, dos materiais e recursos empregados, onde tamén temos en conta a opinión dos 

nenos, xa que eles son os que empregan todos estes instrumentos, así como das familias e 

outros docentes. 

Os ítems recollidos nas escalas de observación serán os sinalados no epígrafe H) desta 

programación. 
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n)  EDUCACIÓN A DISTANCIA EN CASO DE PECHE DO 

CENTRO ESCOLAR. 
 

No caso de que o centro (ou aula) teña que ser pechado e debamos, en 

consecuencia, de adoptar unha educación a distancia, o equipo de profesorado que 

constitúe o ciclo de educación infantil garantizaremos a continuidade do proceso de 

ensino-aprendizaxe  empregando as seguintes ferramentas ou canles de comunicación 

virtual: 

 

• Web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/ 

• Aula virtual Moodle: https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/aulavirtual/ 

• Comunicación coa familia: https://falemos.edu.xunta.gal/ 

• E así como calquera plataforma ou recurso que propoña a Xunta de Galicia 

ao longo deste período. 

 

A través dos anteriores medios citados, as mestras de infantil, subirán á rede, para 

disposición dos nenos/as diferentes recursos, materiais, xogos, tarefas... que garantan o 

desenvolvemento do currículo de infantil e permitan acadar os obxectivos mínimos desta 

programación.  

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/aulavirtual/

