
PROGRAMACIÓN 

Inglés 

2º Ciclo de Educación Infantil 

 

CPI  DOUTOR  LÓPEZ 

SUÁREZ 

 

ESCAIRÓN  –  O   SAVIÑAO  (LUGO) 

ANO ACADÉMICO  2022/2023 

  



Programación didáctica Lingua estranxeira: Inglés Curso 2022/2023 

2 
 

 

Índice:                         Páxina 

 

1. Introdución ……………………………………………………………………  3 

2. Obxectivos xerais de etapa……………………… …………………………      4 

3.  Áreas de experiencia  e desenvolvemento na Educación Infantil....……           5 

 3.1. Obxectivos de cada unha das áreas en Educación Infantil.......           5 

4. Obxectivos da área e contribución ao desenvolvemento das competencias      8 

5. Relación de unidades didácticas. Secuenciación e temporalización........         10 

6. Principios metodolóxicos do ensino do inglés na Educación Infantil.…….   14 

7. Avaliación ……………………………………………………………………… 15 

 7.1. Criterios de avaliación do alumnado ..........................................         15 

 7.2. Procedementos e instrumentos de avaliación ...........................         17 

8. Medidas de atención á diversidade...........................................................         22 

9. Organización e recursos para o desenvolvemento das sesións ………… 22 

 9.1. Distribución do espazo dentro da aula ......................................          22 

 9.2. Actividades e material ...............................................................          22 

10. Práctica docente......................................................................................         23 

10.1. Avaliación do proceso de ensino e a práctica docente.............         23 

10.2. Seguimento, avaliación e propostas de mellora da programación 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación didáctica Lingua estranxeira: Inglés Curso 2022/2023 

3 
 

1. INTRODUCIÓN 

Na elaboración desta programación, tívose en conta a actual lexislación educativa, 

tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.  

A nivel estatal:  

● A LOE (Lei Orgánica 2/2006 do 3 de Maio de Educación).  

● Lei de Educación LOMLOE, que malia non afectar ao currículo de Educación 

Infantil nas súas modificacións respecto á LOE, é a lei educativa vixente no 

estado español.  

● O R.D. 95/2022 do 1 de febreiro polo que se establecen as Ensinanzas 

Mínimas no Segundo Ciclo da Educación Infantil.  

A nivel autonómico: 

● O D. 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o 

currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Esta programación está deseñada para levarse a cabo durante o curso académico 

2022/2023 no CPI Dr. López Suárez. 

O centro está ubicado nunha área rural do interior da provincia de Lugo, que se 

caracteriza por ter unha poboación dispersa e en descenso demográfico.  

O grupo ao que se destina esta programación está composto por un total de 35 nenas 

e nenos de 3 a 5 anos. 

 

As Linguas Estranxeiras en Infantil 

A lingua inglesa é a única lingua estranxeira que se imparte no centro nesta etapa 

educativa, onde a lingua principal do alumnado é o galego. A carga lectiva equivale a 

unha sesión semanal, e impártese nas súas respectivas aulas. 
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Distribución do alumnado 

 

 2º ciclo de educación 

infantil: 

nº de discentes  

1º curso (4º Ed. Inf.) 8  

2º curso (5º Ed. Inf.) 14  

3º curso (6º Ed. Inf.) 13  

 

 

 

 

 

2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA DE INFANTIL 

 

A finalidade da Educación infantil é a de contribuír ao desenvolvemento físico, 

afectivo, social e intelectual dos discentes. 

A Educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nenos as capacidades que 

lles permiten: 

a) Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de acción e 

aprender a respectar as diferenzas. 

b) Observar e explorar o seu entorno familiar, natural e social. 

c)  Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de 

convivencia e relación social, así como exercitarse no uso da empatía e na 

resolución pacífica de conflitos, evitando a violencia. 
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f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 

expresión. 

g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lectoescritura e no 

movemento, o xesto e o ritmo. 

h) Promover, aplicar e desenvolver as normas sociais que fomentan a igualdade 

entre homes e mulleres. 

i) Coñecer e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 

 

3. ÁREAS DE EXPERIENCIA E DESENVOLVEMENTO NA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

As tres áreas son: 

 Comunicación e representación da realidade. 

 Crecemento en harmonía. 

 Descubrimento e exploración da contorna. 

 

3.1. Obxectivos de cada unha das áreas en Educación Infantil 

 

I. Comunicación e representación da realidade 

 

A área de Comunicación e Representación da Realidade pretende promover nas 

nenas e nos nenos as capacidades que lles permitan comunicarse e interpretar a 

realidade a través de diferentes linguaxes e formas de expresión como medio para 

construír a súa identidade, representar a realidade e relacionarse coas demais 

persoas. Os obxectivos da área relaciónanse coa habilidade de comunicarse 

eficazmente con outras persoas de maneira respectuosa, ética, adecuada e creativa.  
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En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 Manifestar interese por interactuar en situacións cotiás a través da exploración e 

do uso do seu repertorio comunicativo para expresar as súas necesidades e 

intencións e para responder ás esixencias da contorna. 

 Interpretar e comprender mensaxes e representacións apoiándose en 

coñecementos e recursos da súa propia experiencia para responder ás demandas 

da contorna e construír novas aprendizaxes.  

 Producir mensaxes de maneira eficaz, persoal e creativa utilizando diferentes 

linguaxes, descubrindo os códigos de cada unha delas e explorando as súas 

posibilidades expresivas para responder a diferentes necesidades comunicativas. 

 Participar por iniciativa propia en actividades relacionadas con textos escritos,  

mostrando interese e curiosidade por comprender a súa funcionalidade e 

algunhas das súas características. 

 Valorar a diversidade lingüística e dialectal presente na súa contorna, así como 

outras manifestacións culturais, para enriquecer as súas estratexias 

comunicativas e a súa bagaxe cultural. 

 

 

II. Crecemento en harmonía 

  

A área de Crecemento en Harmonía céntrase nas dimensións persoal e social da nena 

ou do neno, entendidas como inseparables e complementarias, que se desenvolven 

e regulan de maneira progresiva, conxunta e harmónica, aínda que só adquire sentido 

desde a complementariedade coas outras dúas, xa que se produce nunha contorna 

física e natural determinada e precisa da utilización de distintas linguaxes e 

representacións da realidade. 

O desenvolvemento da personalidade nesta etapa correspóndese coa construción da 

propia identidade, diferenciada das demais. A intervención educativa debe guiar e 

potenciar o logro dunha autoimaxe axustada e positiva en todos os aspectos. 
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Obxectivos 

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 Progresar no coñecemento e no control do seu corpo e na adquisición de 

distintas estratexias, adecuando as súas accións á realidade da contorna 

dunha maneira segura para construír unha autoimaxe axustada e positiva. 

 Recoñecer, manifestar e regular progresivamente as súas emocións 

expresando necesidades e sentimentos para lograr o benestar emocional e a 

seguridade afectiva. 

 Adoptar modelos, normas e hábitos, desenvolvendo a confianza nas súas 

posibilidades e sentimentos de logro para promover un estilo de vida saudable 

e ecosocialmente responsable. 

 Establecer interaccións sociais en condicións de igualdade, valorando a 

importancia da amizade, do respecto, da diversidade e da empatía para 

construír a súa propia identidade baseada en valores democráticos e de 

respecto aos dereitos humanos. 

 

 

III. Descubrimento e exploración da contorna 

 

A área de Descubrimento e Exploración da Contorna fai referencia ao descubrimento, 

exploración e comprensión daquilo que configura a realidade das nenas e dos nenos, 

considerando as súas múltiples relacións e interdependencias, coa finalidade de 

construír un coñecemento sobre o medio físico, natural e social cada vez máis 

axustado. 

É importante que durante esta etapa educativa a nena e o neno, ademais de identificar 

os distintos elementos que conforman o medio, descubran e comprendan 

progresivamente as relacións entre os distintos obxectos, fenómenos e feitos. Así, 

preténdese favorecer o proceso de descubrimento, comprensión, observación e 

exploración dos elementos físicos, naturais e sociais da contorna, concibida como un 

elemento provocador de emocións e sorpresas, tratando de que, xunto co seu 
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progresivo coñecemento, os nenas e as nenos adopten e desenvolvan actitudes de 

respecto e valoración sobre a necesidade de coidala e de protexela, de cara a percibir 

a contorna como un todo integrado. 

 

Obxectivos 

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 Identificar as características de materiais, obxectos e coleccións e establecer 

relacións entre eles, mediante a exploración, a manipulación sensorial, o manexo 

de ferramentas sinxelas e o desenvolvendo das destrezas lóxicomatemáticas para 

descubrir e crear unha idea cada vez máis complexa do mundo. 

 Desenvolver, de maneira progresiva, os procedementos do método científico e as 

destrezas do pensamento computacional, a través de procesos de observación e 

manipulación de obxectos, para iniciarse na interpretación da contorna e 

responder de forma creativa ás situacións e aos retos que se presenten. 

 Recoñecer elementos e fenómenos da natureza amosando interese polos hábitos 

que inciden sobre ela para apreciar a importancia do uso sustentable, o coidado 

e a conservación da contorna na vida das persoas. 

 Identificar as características e funcións dos grupos e organizacións da 

comunidade, apreciando algúns elementos significativos propios da cultura galega 

como base para a construción da identidade social desde o coñecemento e a 

valoración das particularidades do mundo circundante. 

 

 

 

 

4. OBXECTIVOS DA ÁREA E CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS 

 

A ensinanza do inglés bríndanos a oportunidade de integrar as devanditas áreas 

dunha forma globalizada, así como de demostrar a súa independencia. Coas 

actividades que se  propoñen,  os/as discentes, ao mesmo tempo que aprenden inglés,  
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utilízano como unha ferramenta de comunicación que lles permite descubrir e coñecer 

o seu corpo e a realidade da súa contorna, así como adquirir unha imaxe positiva de 

si mesmos e dos seus compañeiros/as, a fin de adoptar actitudes autónomas con 

hábitos básicos de saúde e benestar e iniciar e promover as súas relacións sociais 

cos outros nenos/as e adultos/as.  

Mediante esta programación, contribuiremos á adquisición das 8 competencias clave 

establecidas no RD55/2022 da seguinte forma:  

● Competencia en comunicación lingüística: xa que ao ser unha asignatura 

lingüística contribuiremos constantemente á súa adquisición.  

● Competencia plurilingüe, desenvolvendo actitudes de respecto e aprecio pola 

diversidade lingüística e cultural, así coma o interese polo enriquecemento do 

seu repertorio lingüístico. 

● Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería. 

En diferentes actividades, o alumnado desenvolverá a competencia 

matemática mediante actividades de conteo e discriminación.  

● Competencia dixital. Durante todas as unidades, o alumnado interactuará coa 

tecnoloxía utilizando diferentes aplicacións como Genially ou Wordwall. Ditas 

actividades tamén estarán a disposición do alumnado na aula virtual, á que 

poderán acceder co seu usuario e contrasinal dende a casa se así o desexan. 

● Competencia persoal, social e de aprender a aprender. Mediante esta 

programación, o alumnado aprenderá a relacionarse co seu corpo, a recoñecer 

as súas emocións  e a desenvolver actitudes de comprensión e empatía cara 

aos demais.  

● Competencia cidadá: o xogo, a canción e os contos traballan contidos 

relacionados con valores, que permitirán desenvolver esta competencia.   

● Competencia emprendedora. Mediante diferentes actividades, promoveremos 

a creación, a curiosidade, a iniciativa e a imaxinación.  

● Competencia en conciencia e expresión cultural. Mediante esta programación 

o alumnado realizará un primeiro achegamento ás manifestacións culturais e 

artísticas.  
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5. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN E 

TEMPORALIZACIÓN. 

 

4º CURSO DE ED. INFANTIL 
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5º CURSO DE ED. INFANTIL 
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6º CURSO DE ED. INFANTIL 
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6. PRINCIPIOS METODOLÓXICOS DO ENSINO DO INGLÉS NA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

Input lingüístico axeitado: 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira nos discentes da etapa de Infantil é moi similar 

ao proceso de adquisición da lingua materna. O alumnado deberá entrar en contacto 

cunha linguaxe simple, pero natural, que non se limite a unhas poucas palabras de 

vocabulario específico, senón que constitúa unha ferramenta coa que acceder á 

realidade que lle rodea. Noutras palabras, tan importantes son as frases que marcan 

o que facer cotián na aula de inglés como as que aparecen nas unidades dos materiais 

de clase. 

 

Coordinación cos titores/as: 

A coordinación cos titores/as dos nenos resulta esencial para garantir que a 

aprendizaxe do inglés se enfoque de maneira integrada e globalizada coas outras 

áreas do currículo.  

 

Rutinas de clase  

Unha das bases dos materiais de clase son as rutinas que se integran no curso para 

desenvolver tanto a competencia sociocultural (os discentes aprenden o que poden 

atopar na clase e o que se agarda deles), como a competencia comunicativa (adquiren 

unha nova ferramenta de comunicación e unha serie de estratexias para entender e 

ser entendidos).  

 

Actividades curtas  

A capacidade de atención e concentración do alumnado na Educación Infantil é 

bastante limitada, polo que non é conveniente dedicar demasiado tempo a unha 

determinada actividade e impartir as clases de modo que as actividades se sucedan 
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rapidamente. Por iso é recomendable non dedicar máis de dez minutos a cada unha 

delas. 

 

O período de silencio  

Ao comezo da súa aprendizaxe, moitos discentes atópanse no que os lingüistas 

denominan «período de silencio». Nesta fase, néganse a falar en inglés; porén, 

escoitan todo e utilizan o que escoitan para estruturar as súas nocións sobre o 

funcionamento deste novo idioma. De tódolos xeitos, ofreceráselles numerosas 

oportunidades para que comprendan como funciona o idioma, e  proporcionarémoslles 

distintas posibilidades de resposta segundo os diversos tipos de aprendizaxe de cada 

discente.  

 

Colaboración coas familias 

Convén manter un estreito contacto coas familias, explicándolles o que se espera do 

alumnado e o método de traballo que se vai desenvolver, dándolles pistas para que 

poidan apoiar aos seus fillos e fillas no proceso de aprendizaxe. 

 

 

 

 

7. AVALIACIÓN 

 

Posto que o carácter da materia de inglés no segundo ciclo de Educación Infantil está 

baseado nunha primeira aproximación, avaliaremos aspectos coma o interese, a 

participación e a comprensión de mensaxes sinxelos con soporte visual e xestual.  

 

7.1. Criterios de avaliación do alumnado: 

 

Para a elaboración dos criterios de avaliación desta programación, tivéronse en conta 
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os criterios establecidos  no D. 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a 

ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Estes criterios están establecidos por anos e son os seguintes : 

 

  4º ED. INFANTIL 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN DA REALIDADE 

LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

 Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira.  

 Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e 

repetición de sons, palabras e enunciados significativos.   

5º ED. INFANTIL 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN DA REALIDADE 

LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

 Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

 Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, accións) en 

actividades desenvolvidas na lingua estranxeira. 

 Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e 

repetición de sons, palabras e enunciados significativos. 

 Amosa interese por coñecer cancións e rimas noutra lingua. 

 Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo, na lingua 

estranxeira. 

 Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua 

estranxeira. 

6º ED. INFANTIL 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN DA REALIDADE 

LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 
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 Amosa interese por participar en interaccións orais nunha lingua estranxeira. 

 Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira   

 Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira.   

 Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, accións) en 

actividades desenvolvidas na lingua estranxeira.   

 Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e 

repetición de sons, palabras e enunciados significativos.   

 Participa activamente nas actividades que combinan o uso da lingua e a 

resposta corporal implicada pola orde emitida.  

 Amosa interese por coñecer cancións e rimas noutra lingua.  

 Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo na lingua 

estranxeira.   

 Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua 

estranxeira.   

 Emprega expresións convencionais de cortesía para desculparse na lingua 

estranxeira. 

 Emprega expresións convencionais de cortesía de agradecemento na lingua 

estranxeira. 

 

CÓDIGO: SD = Sen dificultade. EP = En proceso 

                               

 

 

 

7.2.  Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

A avaliación debe ser obxectiva, axeitada, clara, medible e comparable cun mesmo e 

coa súa evolución. 

A forma de realizar a avaliación é a través da observación das condutas do discente 

e do proceso educativo, co fin de reaxustar o proceso de ensinanza-aprendizaxe á 

situación concreta de cada alumno/a. 

Os procedementos de avaliación empregados son :  

a.- Avaliación da intervención educativa. 
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b.- Avaliación do alumnado. 

c.- Avaliación da propia programación didáctica 

 

 

a) Avaliación da intervención educativa 

 

As intencións educativas que guían a intervención educativa no proceso de 

ensinanza- aprendizaxe requiren a miúdo para a súa verificación dun reaxuste dos 

contidos do currículo, dos medios e dos recursos, co fin de axeitalos ás características 

individuais dos nenos. Entendéndoa como tal, debemos preguntarnos como lle 

beneficia ao alumnado o espazo, os materiais e a actuación do/da docente, co fin de 

axustar e perfeccionar todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 

CRITERIOS                         

 Grao de implicación dos nenos e do docente    

 Como foi a relación entre o docente e o seu alumnado?   

 Poténciase o traballo en equipo?   

 Percíbese un ambiente de confianza, distendido, fluído, relaxado, imposto? 

  

 Foron as actividades axeitadas ao grupo-clase?   

 Grao de colaboración da familia   

AVALIACIÓN DE TEMPOS  

 Foron flexibles?   

 Respectáronse os ritmos xerais e particulares? 

ESPAZOS 

 Organizáronse axeitadamente?   

 Permitiron o desprazamento dos alumnos?   

 Favoreceron o intercambio de ideas?   

 Favoreceron a autonomía?   

 Fomentaron o espírito de orde? 
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MATERIAIS 

 Están ao alcance de todos?   

 Localízanse visualmente con facilidade?   

 Foron: educativos, motivadores, axeitados, integradores, non sexistas, 

atractivos, suficientes, seguros, limpos, estimulan a imaxinación…? 

CUESTIONARIO PARA OS DISCENTES 

Comentar cos nenos e coas nenas o cuestionario seguinte: 

 Que foi o que máis lles gustou facer?  

 Que foi o que menos lles gustou facer? 

 Poderíamos facer algo de…   

 Pasámolo: ben, regular, mal…  

 Aprendemos…   

 

 

b) Avaliación do alumnado 

 

Segundo o D. 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o 

currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia; no seu artigo 8 

establécese que na etapa de Educación Infantil a avaliación será global, continua e 

formativa. Tamén a Orde de 25 de xuño, pola que se regula a implantación, 

desenvolvemento e avaliación do 2º ciclo  da Educación Infantil en Galicia, no seu 

artigo 19, fala da avaliación global (referida ás capacidades expresadas nos 

obxectivos de etapa, axeitados ao contexto sociocultural do centro e ás características 

do alumnado); da avaliación continua (recollendo información continua do proceso 

de ensinanza aprendizaxe) e da avaliación formativa, que servirá para detectar, 

analizar e valorar os procesos de desenvolvemento do alumnado e da súa 

aprendizaxe. 

A observación directa e sistemática constituirá a principal técnica e instrumento do 

proceso de avaliación, xunto ás análises das producións dos nenos/as e as entrevistas 

coas familias ou titores/as legais .  

A observación das condutas do discente e o proceso educativo nas múltiples 
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situacións que se producen ao longo da xornada escolar abranguerá diferentes 

ámbitos: como explora e manipula os obxectos, como se manexa no espazo, como se 

relaciona cos demais nenos/as, as súas habilidades sociais, traballos realizados, 

conversas, fichas de avaliación (inicial,  continua trimestral, de final de nivel, de final 

de ciclo )… Trátase de recoller toda a información referente ás distintas condutas e 

situacións significativas que nos axuden a coñecer mellor a personalidade do discente, 

co fin de incidir sobre elas e melloralas.  

Realizarase una avaliación inicial, continua e final. 

Os instrumentos de avaliación empregados son: 

AVALIACIÓN INICIAL: 

– Pautas de observación para o período de adaptación. 

– Ficha de avaliación inicial en tres, catro e cinco anos. 

 

AVALIACIÓN CONTINUA: 

– Avaliación ao final de cada unidade didáctica. 

– Avaliación continua trimestral, ao final de cada trimestre. 

 

AVALIACIÓN FINAL: 

– Avaliación final de nivel, para o expediente individual do centro. 

– Avaliación final de ciclo. 

 

A avaliación realizarase mediante diferentes rúbricas. 

 

 

  c) Avaliación da propia programación 

Cando falamos de avaliación, aparte de avaliar o proceso de aprendizaxe do 

alumnado, resulta necesario lembrar que a avaliación do proceso de ensino é 

primordial para conseguir os obxectivos que nos propoñemos e dentro deste proceso. 

Neste senso, desempeña un papel fundamental a avaliación da propia programación 

didáctica. 

Polo tanto, para a avaliación da propia programación utilizaremos técnicas e 
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procedementos como : 

• A observación. 

• Conversas cos alumnos. 

• Anecdotario. 

• Listas de control, tendo en conta os seguintes indicadores: 

 

INDICADORES    

 Téñense en conta as características dos discentes para a elaboración da 

programación.   

 Secuéncianse os obxectivos graduando o seu nivel de dificultade.  

 Selecciónanse e secuéncianse os contidos da programación de aula cunha 

distribución e unha progresión adecuada ás características de cada grupo de 

alumnos/as.   

 Relaciónanse os contidos co fin de asegurar a coherencia entre eles.  

 Deséñanse  actividades variadas considerando: 

- O contexto social próximo. 

- Manipulación de obxectos concretos. 

- Establécense actividades lúdicas e creativas. 

 Propóñense actividades motivadoras para favorecer unha actitude positiva cara á 

aprendizaxe.    

 Planifícanse as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos e 

adaptándoos o máis posible ás necesidades e intereses dos discentes. 

 Téñense en conta: o nivel de habilidades dos alumnos, os seus ritmos de 

aprendizaxe, as posibilidades de atención, etc., e en función delas, adáptanse aos 

distintos momentos do proceso de ensino-aprendizaxe (motivación, contidos…). 

 Establécense, de modo explícito,  os criterios, procedementos e instrumentos de 

avaliación que permiten facer un seguimento do progreso do alumnado e 

comprobar o grao en que se alcanzan as aprendizaxes.  
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Debido a que esta programación segue os principios do Deseño Universal de 

Aprendizaxe, todas as actividades teñen en conta a diversidade das aulas. Entre as 

medidas adoptadas nas diferentes unidades atopamos:  

 Apoio visual, iconográfico e xestual.  

 Contido e actividades secuenciadas.  

 Modelo a seguir.  

 Contidos motivadores para o alumnado.  

 Presentación da información en diferentes formatos como contos, cancións, 

imaxes e recursos audiovisuais.  

 Pulsadores de voz con soporte da linguaxe oral necesaria para resolver as 

actividades.  

 

 

 

9. ORGANIZACIÓN E RECURSOS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS 

SESIÓNS 

 

9.1. Distribución do espazo dentro da aula 

As clases de infantil serán dadas na propia aula dos discentes, pois non hai aula 

específica para impartir esta materia. Así que a distribución é a que teñan na súa 

propia aula. 

 

9.2. Actividades e material 

A maioría das actividades serán orais: cancións , rimas, contos, xogos... para que o 

alumnado poida participar activamente nelas. 
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Todo o que se faga na clase estará relacionado co que os discentes estean a traballar 

nas outras materias globalizadas. Elaboraranse fichas de acordo aos proxectos que 

traballen as titoras na clase. 

Nas clases de inglés contaremos con CDs de música, DVDs, contos, xogos de mesa, 

xogos interactivos, etc. Así como a aula virtual antes mencionada, onde estarán 

dispoñibles para o alumnado os recursos interactivos usados na aula. 

 

 

 

10. PRÁCTICA DOCENTE 

 

10.1. Avaliación do proceso de ensino e a práctica docente 

Ver apartado a) Avaliación da intervención educativa, referente aos procedementos 

de avaliación recollidos no punto 7.2 desta programación. 

 

10.2. Seguimento, avaliación e propostas de mellora da programación 

Ver apartado c) Avaliación da propia programación, referente aos procedementos de 

avaliación recollidos no punto 7.2 desta programación. 

 

 

 


