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1. CONTEXTUALIZACIÓN DA AULA

A presente programación está adicada a un grupo do 4º nivel de Educación Infantil

do CRA de Bergondo na Escola de Guísamo.

Esta  escola  está  situada  na  parroquia  de  Santa  Mª  de  Guísamo  no  centro  da

localidade xunto á igrexa. Ben comunicada, a escasos 30 metros da estrada N-VI. O

lugar  de  Guísamo  é  un  dos  núcleos  poboacionais  máis  salientables  do  Concello  de

Bergondo. 

O edificio consta de tres unidades de Educación Infantil que escolarizan aos nenos

e nenas do 4º ,5º e 6º nivel da etapa e se sitúan no lateral dereito do devandito

edificio. No lado esquerdo do mesmo sitúanse tres unidades pertencentes á Gardería

Municipal do Concello de Bergondo con alumnos/as do primeiro ciclo 1º, 2º e 3º  nivel

de  Educación  Infantil. As  aulas  dispoñen  de  dous  aseos  e  lavabos  adaptados  aos

tamaños dos escolares. O edificio posúe tamén cociña que pertence á gardería así

como dous habitáculos onde deposítar os materiais de limpeza. O aseo de adultos está

adaptado para persoas con movilidade reducida, posúe prato de ducha  e é compartido

co persoal da gardería.

Na entrada do edificio atópase a sala de Mestres e a aula  COVID-19 do centro.  

A  escola  dispón  dun  patio  de  recreo  completamente  pechado;  zona  de  chan  de

cortizo con tres bambáns, e un amplo patio de 450 metros cadrados con céspede e

diferentes alturas, todo elo descuberto. Ten un pequeno porche cuberto de 60 metros

que permite saír ao recreo se as condicións climatolóxicas non son moi adversas.   

O alumnado é na sua meirande parte de toda a parroquia de Guísamo e dos seus

diferentes lugares: Baldomir, Bos, A Brea, Corral da Igrexa, Loureda, Pedras Brancas,

Ruanova, San Paio, Sobre a Igrexa e O Vilar; aínda que por mor da súa cercanía ao

Polígono Industrial  de Bergondo escolarízanse rapaces e rapazas doutras zonas do

Concello para favorecer a conciliación familiar coas familias que traballan no devandito



polígono.  Moito do noso alumnado vive en vivendas unifamiliares e teñen contacto cos

avós. Nalgúns casos dependen deles por motivos laboráis dos pais/nais.

A relación coas familias é constante e fluída, con permanente contacto e reunións

puntuais sempre que a situación o demande. 

Para facilitar a organización da Escola cada aula posúe os seu propio nome e logo de

seu. Son: Aula dos Cadrados, Aula dos Círculos e Aula dos Triángulos. Pertencen a un

lugar físico (aula) e a unha mestra titora. 

       Aula dos Triángulos: Mª Julia Golán Rodríguez        Actualmente 4ºInfantil

        Aula dos Círculos: Carmen Silvia Conchado Parada.    Actualmente 5ºInfantil

         Aula dos Cadrados: Silvia Mª Montes Fernández   Actualmente6ºInfantil

   

ESCOLA DE GUÍSAMO 

Aula dos Triángulos CURSO 2020-2021
Enderezo Corral da Igrexa, Guísamo, Bergondo
Teléfono 981780537
Alumnado 10 nenos e nenas de 4º nivel Educación Infantil
Titora Mº Julia Golán Rodríguez
Distancia á sede 5 km

A presente programación pretende dar continuidade metodolóxica ao noso xeito de

traballar  por  Proxectos.  Este  novo  proxecto  educativo  xurde  como  herdeiro  dos

desenvolvidos  no  centro  os  anteriores  cursos  dende  o  2012-2013.  Preténdese  así

conseguir unha xenuina interrelación entre o grupo-clase e o resto das aulas do CRA…

 Favorecerase  a  colaboración  e  cooperación  de  todo  a  contorna  educativa

pretendéndose  así  facilitar  a  integración  de  todo  o  alumnado  e  respectar  os

diferentes ritmos madurativos dos nenos e nenas. Os nosos obxectivos e contidos

flexibilizaranse de ser preciso segundo as particularidades propias de cada cativ@. A



secuenciación  dos  mesmos  para  acadar  a  súa  consecución  cara  ao  fin  de  ciclo

corresponde á recollida no marco do Decreto 330/09.

2.OBXECTIVOS ESTABLECIDOS PARA O 4º, 5º E 6º NIVEL DE

EDUCACIÓN INFANTIL

Area 1: Coñecemento de si mesmo/a e autonomía persoal  

• Coñecer e explorar o seu corpo, identificando algúns dos seus segmentos e 

elementos, adquirindo progresivamente unha imaxe axustada de si mesmo.

• Identificar as características, calidades, posibilidades e limitacións persoais, e 

tomar conciencia das diferenzas físicas entre o seu corpo e o dos demais, 

aceptándoas, respectándoas e adoptando actitudes non discriminatorias.

• Coñecer e identificar a existencia doutras persoas dentro do noso medio e fóra del 

pertencentes a outras razas que posúen diversos trazos físicos e que teñen distintas 

formas de vida, hábitos e algúns costumes diferentes ós nosos.

• Descubrir as posibilidades motrices e posturais do seu corpo, empregalas 

coordinadamente e axeitalas ás diversas actividades cotiás, lúdicas e de expresión.

• Aumentar o sentimento de autoconfianza e a capacidade de iniciativa na resolución 

de problemas da vida cotiá e desenvolver estratexias para satisfacer de forma 

progresivamente autónoma as súas necesidades básicas.

• Progresar na identificación das sensacións e percepcións do propio corpo de forma 

que lle permitan controlar as súas necesidades básicas; utilizar os sentidos como 

medio para explorar o seu corpo e o seu medio próximo.

• Iniciarse e progresar na coordinación óculo-manual precisa para as habilidades 

motrices de carácter fino.

• Desenvolver progresivamente a lateralidade do seu propio corpo, e ser capaz de 

interpretar nocións direccionais con este.

• Continuar a adquisición de hábitos relacionados coa hixiene, coa alimentación, coa 



seguridade e co coidado, tanto persoal coma do ambiente escolar.

• Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa e 

esforzo.

• Identificar e localizar os sentidos, empregándoos para percibir as distintas 

sensacións corporais e descubrir as calidades e propiedades dos obxectos.

• Identificar os sentimentos, emocións, desexos e necesidades propias e dos demais, e

desenvolver unha actitude comunicativa.

• Adquirir nocións básicas de orientación temporal, e ser capaz de aplicar estas 

nocións nas súas vivencias habituais. 

• Ser capaz de planificar e secuenciar a propia acción para resolver problemas da vida 

cotiá, e desenvolver actitudes de colaboración e axuda cos outros, axeitando o seu 

comportamento ás necesidades e demandas dos demais.

Área 2: Coñecemento do contorno

• Adquirir nocións básicas de orientación temporal, e ser capaz de aplicar estas 

nocións nas súas vivencias persoais cotiás.

• Observar, explorar e manipular obxectos e coleccións de obxectos, e descubrir as 

súas propiedades mediante a experimentación activa, utilizando as posibilidades das 

formas de representación matemática.

• Comparar coleccións de obxectos establecendo relacións cuantitativas e iniciarse e 

progresar na realización de series sinxelas, identificando a lei establecida para facelo.

• Avanzar no coñecemento da serie numérica, recoñecendo e controlando a 

direccionalidade da grafía dos números presentes no seu entorno cotián, e ser capaz 

de nomear esta serie en orde crecente e decrecente.

• Identificar e recoñecer algunhas formas xeométricas planas presentes nos 

elementos do seu entorno, discriminando estas formas entre outras figuras.

• Avanzar no coñecemento de novas nocións cuantitativas, aplicándoas para resolver 

problemas sinxelos da vida cotiá.

• Adquirir nocións de orientación espacial, aplicandoas no seu propio corpo e na 



situación dos obxectos.

• Observar e explorar o medio natural, descubrindo os cambios (vexetais, climáticos, 

vestido…) que se producen nel coa chegada das diferentes estacións.

• Valorar, respectar e coidar o medio natural, intervindo na medida das súas 

posibilidades.

• Ser progresivamente autónomo no ámbito escolar, establecendo relacións afectivas 

coas súas compañeiras e cos seus compañeiros e coa profesora ou co profesor, e 

asimilar e respectar as normas de comportamento e organización da súa clase.

• Aceptar a súa propia situación familiar, desenvolvendo actitudes de afecto e cariño 

polos membros da súa familia, e coñecer e valorar as súas normas de convivencia. 

Contribuír, na medida das súas posibilidades, no mantemento da orde e limpeza da 

escola e da súa casa.

• Coñecer as características da súa vivienda, as súas dependencias e as funcións de 

cada unha, observando os obxectos presentes nelas e aprendendo a utilizalos 

axeitadamente.

• Coñecer as características físicas, os ciclos vitais e a alimentación dalgúns animais 

próximos a eles, diferenciando entre animais domésticos e salvaxes, e valorar a 

importancia que teñen para a vida e para a conservación do medio.

•Achegarse a outros animais de contornos lonxanos que esperten a súa curiosidade, ás 

súas características máis salientables e hábitats. 

• Avanzar no coñecemento das profesións e os profesionais, valorando a importancia 

que ten o traballo das persoas para o desenvolvemento e a organización do medio 

social.

• Coñecer e valorar a importancia que teñen para as persoas os alimentos de orixe 

vexetal e animal.

• Valorar a importancia que teñen para a sociedade os diversos servizos que ofrece a 

vida en comunidade: lugares de lecer e diversión, lugares de consumo.

• Descubrir a relación existente entre algúns medios de transporte e as 



características do medio físico polo que se desprazan.

• Iniciarse no coñecemento dalgúns medios de comunicación e información.

• Interesarse por coñecer diferentes culturas, comportamentos, costumes, tradicións,

formas de vida… Recorrer aos medios de comunicación e información, coñecendo as 

vantaxes que lle ofrecen as novas tecnoloxías, para este achegamento.

Área 3: Linguaxes: comunicación e representación

• Expresar mediante a linguaxe oral e outras linguaxes desexos, sentimentos, 

emocións, necesidades e ideas e comprender as mensaxes que lle comunican os demais,

sabendo que a linguaxe é o principal medio para relacionarse cos outros.

• Amosar unha actitude positiva cara á lingua, tanto propia coma estranxeira.

• Expresarse oralmente de forma progresivamente máis clara, respectando as normas 

que rexen o intercambio lingüístico e adaptando a linguaxe ás diversas situacións para 

comprender e ser comprendido.

• Reforzar o significado das súas mensaxes mediante o uso de sinais extralingüísticos 

con significación para eles.

• Amosar interese pola linguaxe escrita, valorándoa como instrumento de 

comunicación, información e gozo.

•Iniciarse e progresar na escritura de palabras e mensaxes moi significativas

• Achegarse á literatura infantil comprendendo, reproducindo e recreando distinto 

tipo de textos, e amosar actitudes de valoración, gozo e interese por eles.

• Iniciarse no coñecemento e uso dalgunhas palabras básicas en lingua estranxeira 

relacionadas coas rutinas da vida cotiá e coas actividades que se realizan dentro da 

aula.

• Mellorar a súa expresión oral aumentando progresivamente o seu vocabulario e 

construíndo frases cunha estruturación gradualmente correcta.

• Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura valorándoas como instrumentos 

de comunicación, información e gozo.

• Favorecer a habilidade lectora, recoñecendo progresivamente as letras como 



compoñentes das palabras máis significativas do seu medio.

• Iniciarse na lectura de palabras e textos próximos, significativos e funcionais 

interpretando, reconstruíndo e ordenando imaxes e demais instrumentos da lingua 

escrita.

• Comprender as mensaxes audiovisuais emitidas por algúns instrumentos tecnolóxicos 

(ordenador, televisión, DVD, reprodutores musicais, videoxogos…), e entender a 

importancia e a necesidade de utilizalos moderadamente.

• Iniciarse en novas técnicas da expresión plástica, como a mestura de cores, 

lembrando as cores aprendidas no nivel anterior, e obter a partir delas a gama de 

cores secundarias.

• Coidar e utilizar correctamente os útiles e materiais da expresión plástica.

• Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes.

• Avanzar no coñecemento das posibilidades comunicativas e expresivas que a música 

lles ofrece, aprendendo a discriminar determinados sons e coñecendo novos 

instrumentos musicais.

• Comprender que por medio do corpo pode expresar as súas emocións, necesidades, 

sentimentos e desexos, realizando diversos desprazamentos polo espazo e 

experimentando as súas posibilidades expresivas.

• Participar e entusiasmarse coas audicións de cancións e coas dramatizacións que 

realizan na clase, sendo progresivamente creativos e amosando iniciativa.

3. CONTIDOS E VALORES.

Área 1: Coñecemento de sí mesmo  e autonomía persoal

 O corpo: algúns segmentos e elementos.

 Características diferenciais do corpo.

 Imaxe global e segmentaria do corpo.

 Exploración e identificación do propio corpo e dos segmentos corporais.



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

 Aceptación das características e identidade propia e dos demais.

 Desexos de coñecer o seu corpo e os elementos que o forman.

•Actitude non discriminatoria ante as peculiaridades persoais dos seus compañeiros e 

das súas compañeiras.

 Tolerancia coas características corporais das súas compañeiras e dos seus 

compañeiros.

 Respecto polas diferenzas entre as persoas.

 Actitude de aceptación, comprensión, tolerancia e respecto cara ás persoas 

pertencentes a diferentes razas e formas de vida.

 Movementos e posturas do corpo e os seus segmentos.

 Reprodución de diferentes posturas co corpo e adaptación do ton ás diversas 

situacións e actividades.

 Control do movemento en actividades motrices e manipuladoras.

 Adquisición de novas habilidades motrices.

 Gozo co descubrimento das posibilidades motrices e posturais do seu corpo.

 Nocións básicas de orientación e coordinación de movementos.

 Descubrimento da propia lateralidade e libre desenvolvemento desta.

 Experimentación da noción dereita e esquerda do seu corpo.

 Identificación das necesidades e sensacións do propio corpo.

 Hábitos de hixiene e alimentación e a súa relación coa saúde.

 Desenvolvemento de hábitos relacionados coa alimentación, coa hixiene e co coidado 

da saúde, emprego autónomo dos útiles necesarios en cada caso.

 Confianza nas capacidades propias para satisfacer as necesidades básicas.

 Interese por adquirir hábitos novos de alimentación, hixiene e seguridade persoal.

 Constancia da importancia de contribuír a manterse san ou sá.

 Os sentidos e a súa función na percepción: O oído, a vista, o olfacto, o gusto e o 

tacto.



 Utilización dos sentidos na percepción da realidade exterior e na exploración de 

obxectos.

 Sensacións e percepcións.

 Valoración de todo o que pode percibir a través dos sentidos.

 Sentimentos e emocións propios e dos demais.

 Identificación e expresión de sentimentos, necesidades, desexos propios e dos 

demais.

 Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo.

 Desenvolvemento de hábitos elementais de organización, atención, constancia, 

iniciativa e esforzo nas distintas actividades.

 Colaboración no mantemento da orde e limpeza na casa e na clase.

 Deleite por manter limpas a súa casa e a súa escola.

 Actividades da vida cotiá: de xogo, domésticas, cumprimento de rutinas e os seus 

requirimentos.

 Gusto polo xogo.

 Adecuación do comportamento a distintas situacións de actividade, tanto na casa 

coma na escola.

 Progresiva adopción de comportamentos de prevención e seguridade en situacións 

habituais.

 Pracer por ser progresivamente autónomo.

Área 2: Coñecemento da contorna. 

 Propiedades dos obxectos: a cor, a forma, a textura, a dureza e a temperatura.

 Observación, comparación e agrupación de obxectos pola súa forma, cor ou tamaño.

 Nocións básicas de medida: grande-mediano-pequeno, longo-curto, alto-baixo, groso-

delgado, peso…

 Nocións básicas de orientación temporal: día e noite, antes-despois, 

onte/hoxe/mañá…

 Nocións de orientación espacial: dentro-fóra, arriba-abaixo, diante-detrás, preto-



lonxe, aberto-pechado, dereita, arredor, sobre-baixo, entre.

 Situación e colocación de si mesmo e dos obxectos segundo diversas nocións 

espaciais.

 Formas planas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo e rombo.

 Cuantificadores básicos: moitos-poucos, máis ca-menos ca, cheo-baleiro, metade, un, 

varios, ningún, tantos coma.

 Resolución de problemas sinxelos da vida cotiá que impliquen contar e repartir 

elementos.

 Gozo coa actividade matemática.

 Valoración da importancia das formas de representación matemática na resolución de

problemas da vida cotiá.

 Uso da serie numérica para contar elementos.

 Control da direccionalidade das grafías dos primeiros cardinais.

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

vida das persoas en relación co clima.

 Formulación de conxecturas sobre as causas e consecuencias dalgúns fenómenos 

atmosféricos.

 Festas e celebracións do ano.

 Estacións do ano.

 Desexos de coñecer os cambios que se producen no medio que están relacionados co 

clima.

 Algunhas características físicas e funcionais dos animais.

 Algúns animais domésticos e salvaxes.

 Identificación dos coidados que necesitan as plantas.

 A vida das plantas.

 Alimentos de orixe animal e vexetal.

 Valoración da importancia da realización de actividades en contacto coa natureza 

para a saúde e o benestar.



 Outros elementos do medio natural: terra, auga, aire e astros do ceo.

 A clase: dependencias, obxectos e elementos persoais.

 Actitude de colaboración, axuda e tolerancia cos seus compañeiros e coas súas 

compañeiras de clase.

 Coñecemento da organización da clase e orientación autónoma nela.

 A familia: membros, parentesco, funcións e ocupacións.

 Gozo ao sentirse un membro da súa familia.

 A vivenda: dependencias, características e obxectos. Tipos.

 Algunhas normas de comportamento na casa e na clase.

 Ámbitos inmediatos do medio: a rúa.

 Coñecemento e cumprimento das normas elementais de educación viaria.

 Identificación e recoñecemento da utilidade dos servizos que nos proporcionan os 

medios de transporte.

 Elementos da paisaxe urbana: prazas, edificios, xardíns, calzadas, beirarrúas, 

semáforos…

 Observación guiada dos elementos da paisaxe urbana, das súas funcións e da súa 

utilidade.

 Profesións: policía de tráfico, profesor/a, carteiro/a, vendedor/a, panadeiro/a, 

veterinario/a, agricultor/a, xardineiro/a, albanel, mecánico/a, bombeiro/a, médico/a, 

e pintor/a artista…

 Observación, exploración e manipulación de obxectos relacionados coas diferentes 

profesións.

 Constancia dos servizos propios da vida en comunidade.

 Lugares relacionados co consumo, coa diversión e co lecer.

 Discriminación e rexeitamento daqueles xogos e xoguetes que impliquen loita, 

violencia e perigo.

 Coñecemento dos diversos servizos relacionados co consumo, coa diversión e co lecer

que hai no medio próximo.



 Estimación das distintas profesións e a súa necesidade.

 Interese por establecer relacións respectuosas, afectivas e recíprocas con nenas e 

con nenos doutras culturas.

Área 3: Linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral en diversas situacións de comunicación e expresión cos demais.

 Comprensión das intencións comunicativas dos demais en diferentes situacións e 

actividades.

 Esforzo por comprender as mensaxes que lle comunican os outros.

 Desexos de expresarse de forma cada vez máis fluída.

 Valoración da importancia do respecto polas normas que rexen o intercambio 

lingüístico.

 Respecto polas opinións e ideas que expresan as súas compañeiras e os seus 

compañeiros.

 Relato de situacións cotiás procurando seguir unha orde temporal.

 Dramatización de textos literarios.

 Audición, recitado, comprensión e interpretación de diversos textos lidos por outra 

persoa.

 Emprego da biblioteca con respecto e coidado.

 Valoración da biblioteca como recurso informativo, de entretemento e gozo.

 Participación creativa en xogos lingüísticos para divertirse e para aprender.

 Observación, secuenciación e ordenación de imaxes.

 Algunhas normas socialmente establecidas para solicitar e para saudar e despedirse.

 A lingua escrita como medio de comunicación, información e gozo.

 Instrumentos e elementos da lingua escrita: imaxes, etiquetas, fotografías, 

símbolos, carteis, anuncios…

 Reprodución de textos sinxelos.

 Desenvolvemento das habilidades grafomotrices na linguaxe escrita: 

direccionalidade.



 Iniciación no uso da escritura para cumprir finalidades reais.

 Control dos distintos tipos de trazos como forma de aproximación á linguaxe escrita.

 Actitude positiva cara á lingua estranxeira.

 As cores primarias.

 Gama de cores secundarias: verde, laranxa, rosa, marrón, morado, gris, branco e 

negro.

 Descubrimento das cores secundarias a partir das primarias.

 Técnicas da expresión plástica: debuxo e mestura de cores.

 Exploración das técnicas, materiais e útiles da expresión plástica.

 Ritmo e música.

 Ruído e silencio.

 Identificación de contrastes sonoros.

 Propiedades sonoras dalgúns fenómenos e obxectos.

 Calidades do son: duración.

 Cancións e danzas sinxelas.

 Posibilidades expresivas do corpo.

 A expresión corporal de sentimentos e emocións.

 Desprazamentos polo espazo.

 Relaxación global e segmentaria.

 Interpretación e dramatización xestual de cancións.

 Discriminación de diferentes sons.

 Recoñecemento e identificación dalgúns instrumentos musicais.

 Interpretación das mensaxes corporais expresadas polos seus compañeiros e polas 

súas compañeiras.

 Progresión no control do corpo na relaxación.

 Gozo nas audicións de contos, poesías, cancións…

 Pracer coa audición e interpretación de cancións.

 Valoración e respecto polas producións musicais dos seus compañeiros e das súas 



compañeiras.

 Actitude participativa nas interpretacións dramáticas que realizan na clase.

 Gusto por coñecer as posibilidades expresivas do seu corpo.

 Produción de obras plásticas, musicais e dramáticas que desenvolven a creatividade.

 Iniciación no uso de instrumentos tecnolóxicos.

 Achegamento a diferentes producións audiovisuais (películas, debuxos animados, 

videoxogos…).

 Achegamento á interpretación de mensaxes, textos e relatos orais producidos por 

medios audiovisuais.

 Algúns obxectos e recursos tecnolóxicos: ordenador, reprodutores musicais, 

televisión, DVD, videoxogos…

 Algúns medios de comunicación e información.

 Valoración da importancia dos medios de comunicación e información.

No presente curso tentarase potenciar a Educación en VALORES. A escola xoga un 

papel fundamental na adquisición dos mesmos por multitude de razón tanto 

pedagóxicas como sociais. As primeiras responden á necesidade de lograr a formación 

integral da persoa e respecto ás sociais, é necesario destacar que a sociedade 

demanda un papel activo da escola para favorecer a adquisición destes valores. O seu 

obxectivo principal é transmitir e poñer en práctica aqueles que favorezan a liberdade

persoal, a tolerancia, a honestidade, a paz, a responsabilidade e o compañeirismo. Así 

como aqueles que favorezan a comprensión, gratitude, lealdade, sabedoría e o 

respecto.

Potenciar a adquisición dos valores forma parte do eixo mesmo das secuencias 

didácticas, nos proxectos  e no proxecto anual, integrando nas actividades unha serie 

de elementos: comunicación, acción, sentimento, elección, pensamento, apreciación. 

Para iso se han traballar de xeito globalizado a través da práctica nos debates, 

asembleas... así como outro tipo de actividades cotiáns e no desenvolvemento das 



distintas unidades.

Asemade saliéntanse o fomento de desenvolvemento básico n@s cativ@s neste 

curso escolar da:

 Educación viaria: Promover n@s cativ@s aos  nenos  e  nenas  condutas  e  regras

tanto de condutores coma de peóns e convertilas nun hábito é básico dende a escola

Inculcar unha educación para a convivencia e a solidariedade no ámbito urbano e viario

tamén será obxectivo educativo neste curso. 

 Educación ambiental: tentarase axudar ao alumnado a comprerder as relacións co

medio no que está inmerso, así como coñecer na medida das súas posibilidades algúns

dos problemas ambientais e as posibles solucións. 

 Educación para a saúde: Os hábitos saudables baseados na hixiene e a saúde  en

xeral contribúen a un mellor desenvolvemento físico, mental e social d@s alumn@s.

Lavarse as mans antes de merendar, comer san... son propostas básicas para traballar

estas valores. Asemade pretendese mellorar a súa calidade de vida  e contribuirmos a

xerar unha autoestima positiva.

4. SECUENCIAS  DIDÁCTICAS E PROXECTO

O traballo por proxectos obriga a ir completando a programación de aula ao 

longo do curso, pola imposibilidade de determinar dende un principio cales 

intereses e temas  irán xurdindo e cales decidirá traballar o grupo. Polo tanto, a

relación de proxectos que aparece a continuación é susceptible de 

modificacións, dependendo dos intereses dos nenos e nenas e das propostas dos

diferentes equipos. En todos eles contaremos coa colaboración das familias 

solicitando a súa axuda... así como da evolución dos proxectos do resto de 

escolas que conformamos o CRA.



Proxecto Anual “A AUGA NA NATUREZA”: AUGA,AGUA,WATER

                 Para desenvolver durante todo o curso escolar.

Ao  longo  do  curso  2020-2021  iniciaremos  o

desenvolvemento dun proxecto común en todas as escolas

do  CRA  de  Bergondo,  no  que  iremos  introducindo

distintos ámbitos de coñecemento.  Este proxecto actual

tamén estará vertebrado dende a área de dinamización

de  TICs  que  recollerá  información  no  PADLET

COLABORATIVO.

Entre  os  aspectos  que  nos  permite  traballar  o

proxecto:

 Aspectos significativos dos distintos fenómenos xeográficos e atmosféricos  que 

aparezan na nosa viaxe e devir polo planeta azul. 

 Aspectos culturais: folklore, festas, idioma, costumes, arte …

 Valores de respecto á diversidade e á multiculturalidade.

 Os distintos tipos de profesións, vivendas, formas de desplazarse, transportes,  

estructuras singulares..

 Durante  o  seu  desenvolvemento  abordaremos  tamén  aspectos  xeográficos  e  

culturais propios da nosa propia cultura: as nosas festas (Nadal, Paz, Entroido,  

Letras Galegas, San Xoán), o noso arte, idioma e costumes. 

 Ao longo deste curso estudaremos  entre  outras  cousas  diferentes  hábitats  

( paisaxe, animais, cultivos...) que podemos atopar e que veñen dados por mor da 

escaseza da auga. Desta maneira concienciamos ós  nen@s da  importancia do  

coidado da auga e do bo uso que dela facemos. Tamén da importancia da auga na 

nosa vida cotiá ( persoas, animais, cultivos...).

A  planificación  dos  proxectos  e  aproximada  e  aberta  e  está  previsto  que  sexa a

mailto:nen@s


seguinte:

A AUGA NA NATUREZA:AUGA, AGUA, WATER

Para desenvolver durante todo o curso escolar.

Comezaremos facendo unha aprendizaxe a través dos

contos.  Traballaremos  o  proxecto  da  auga  en  cada

trimestre,  relacionando o estado da auga co tempo

atmosférico nas estacións do ano, e as necesidades

que  dito  tempo  implica  (corpo,  casa,  cultivos,

festividades....). 

Partimos  dun  esquema  sinxelo:  a  auga  na  natureza

para artellar todo o proxecto ( importancia da auga

para persoas, animais, plantas; estados da auga, ciclo

da auga ...)

 O eixe motivador, polo tanto, serán as  estacións do

ano. 

Tentaremos  crear  un  “banco  de  recursos”  das

distintas etapas a traballar.

Tamén traballaremos Micoproxectos:

ARTE NA AUGA, AUGA NA ARTE:

 Para desenvolver durante todo o curso escolar.

Traballaremos  dende o blog da biblioteca:



          http://bibliotecadelcra.blogspot.com.es/

       aspectos artísticos da auga na arte.

E  dende  a  aula  tentaremos  usar os  diferentes

recursos  artísticos  creando  as  nosas  propias

elaboracións con diferentes técnicas 

¡¡¡MIÑA TERRA GALEGA!!! 

    Cultura, lendas e tradicións

      Para desenvolver durante o 3º trimestre do curso escolar.

Proxecto trimestral que levaremos a cabo na nosa aula

de  4º  nivel,  para  traballar  algún  dos  aspectos

culturais  máis destacados da nosa contorna. Con el

pretenderemos formarnos e compartir a información

cos demáis participantes na nosa vida escolar.  

CONTO CONTIGO: 

o  A lo menos 2 sesións á semana han estar adicadas ao traballo de diversos xéneros

literarios,  achegando aos  nenos  e  nenas  a  obras  de  diversa  índole  e  en  formatos

variados.  Preténdese  desenvolver  deste  xeito  a  imaxinación  e  aprender  aspectos

relacionados coa entonación, o recitado, a imaxe como comunicación, a ilustración...e a

elaboración do nosos propios contos e/ou das nosas propias versións.

 Ao  mesmo  tempo  traballaremos  as  seguintes  secuencias  didácticas  que

http://bibliotecadelcra.blogspot.com.es/


relacionaremos co proxecto:

1º TRIMESTRE: SECUENCIAS DIDÁCTICAS

• COLE

• CORPO

• OUTONO 

• FESTAS TÍPICAS GALEGAS 

• NADAL

2º TRIMESTRE: SECUENCIAS DIDÁCTICAS

• INVERNO

• CASA/ RÚA

• ENTROIDO

• ANIMAIS

3º TRIMESTRE: SECUENCIAS DIDÁCTICAS

• OFICIOS

• PRIMAVERA

• FESTAS TÍPICAS GALEGAS (MAIOS, SAN XOÁN).

Os proxectos hanse traballar tentando acadar os seguintes obxectivos:

 Posibilitar a exploración e comprensión do mundo que lles rodea, accionando sobre

os obxectos e espazos.

 Facilitar  ao  alumnado  medios  para  desenvolver  a  comunicación  a  través  de



diferentes tipos de linguaxe.

 Favorecer nos nenos e nenas o desenvolvemento dunha personalidade autónoma,

participativa e creativa, capaz de disfrutar, de elexir e de tomar decisións.

 Estimular a  capacidade de observación en xeral,  posibilitando que expresen os

seus  sentimentos  e  pensamentos  a  través  das  súas  manifestacións  e  produccións

artísticas.

 Facer  aos  alumnos  protagonistas  do  proceso  de  aprendizaxe,  facilitando  a

participación de todos na elección e realización de actividades, na toma de decisións

na aula, etc.

O proceso a seguir para preparar os devanditos proxectos tentará organizase do 

seguinte xeito:

Selección da temática: Esta escollerase coa aceptación de todo o grupo-clase, a

partir dunha proposta feita polo propio grupo, pola mestra ou dende algún dos equipos

do centro.  As propostas  faranse tendo en conta  a  época do  ano,  o  calendario  de

celebraciós anuais e diversos intereses e temas que vaian xurdindo ao longo do curso. 

Valoración:  Unha  avaliación  inicial  do  noso  saber.  Nunha  primeira  asamblea

determinaranse os aspectos xa coñecidos polo alumnado e recolleranse todas aquelas

preguntas ás que se quera dar resposta ao longo do desenvolvemento do proxecto.

Determinación de obxectivos que expresen as metas máis importantes a acadar.

Selección e organización de contidos.

 Programación de actividades. Teranse en conta actividades dos tipos seguintes:

previas, iniciais, xerais, psicomotrices, plásticas, artísticas, de linguaxes, de lóxica-

matemática, de recapitulación…

Elaboración dun listado de distintos recursos educativos relacionados co tema a



tratar: cancións, audicións, poesías, adiviñas, libros de consulta, contos, xogos, obras

de arte...   

Habilitación dun espazo na aula para organizar a información e material recollido e

adaptación dos recunchos habituais para incluir actividades relacionadas co proxecto

así como ambientación da aula en función do tema a traballar. Pódese ampliar dita

ambientación ao corredor.

Temporalización. A  duración  de  cada  proxecto  variará  en  función  das

características do mesmo. Deseñamos Proxectos Anuais Integrais, Proxectos Anuais

con  microproxectos  (a  desenvolver  en  pouco  máis  dunha  semana),  e  Proxectos

Trimestrais. poidendo haber algún deles que necesite modificar a súa duración.

Distribución das actividades no horario semanal.

 Participación das familias. Comunicación do proxecto a desenvolver e petición de

colaboración  (envío  de  información  e  material  e  participación  directa  nalgunha

actividade).

 Interactuación co resto do profesorado que incide na aula (profesoras de inglés e

relixión, música, psicomotricidade e atención educativa) para incluir nas súas clases

actividades sobre o proxecto.

De ser preciso realizarase una adaptación do proxecto a alumnos que presenten

algunha  dificultade,  contando  coa  colaboración  do  Departamento  de  Orientación.

Procurarase   simplificar  os  contidos  e  eliminar  aqueles  aspectos  que  non  resulten

significativos para ese  alumnado.



5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA A UTILIZAR 
5.1. PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Aplicar unha metodoloxía baseada no principio de aprendizaxe significativa esixe

ter en conta os seguintes requisitos:

• Detectar os coñecementos previos do alumnado para poder realizar a intervención

axeitada.

• Presentar situacións que non estean moi afastadas nin excesivamente próximas ás

súas experiencias para provocar o conflito cognitivo que actuará de resorte para que

os nenos e as nenas propoñan solucións para cada situación.

• Organizar  os  contidos  tendo  en  conta  que  é  o  neno  ou  a  nena  quen  ten  que

asimilalos

O  establecemento  de  contidos  que  actúen  como  organizadores  previos,  a

planificación  de  eixes  temáticos,  centros  de  interese  ou  fíos  condutores  e  o

afianzamento  regular  e  periódico  dos  contidos  abordados  con  anterioridade

contribúen a que os nenos e as nenas sintan confianza e seguridade ante as situacións

que se lles presenten.

Para conseguir que as aprendizaxes dos nenos e das nenas sexan significativas é

imprescindible que o proxecto sexa concibido baixo unha perspectiva globalizadora.

Cando os nenos e as nenas destas idades realizan calquera actividade, implícanse

totalmente  nela  e  poñen  en  xogo  mecanismos  diversos:  cognitivos,  psicomotores,

afectivos,  de  comunicación,  de  atención…  Con  todo,  eles  non  saben  que  están

descubrindo o medio, que están adquirindo un maior coñecemento do seu corpo, que

están progresando na súa autonomía persoal, que están ampliando o seu vocabulario, ou

que  están  coñecendo  as  súas  posibilidades  expresivas;  só  pretenden  resolver,  de

forma entusiasta, unha tarefa que necesita a súa participación activa. De aí que o noso

traballo na aula se basee no principio de globalización. Este proceso será frutífero se

permite establecer relacións e construír significados máis amplos e diversificados. O



proxecto trata os contidos de forma global, e interrelaciona as tres áreas ou ámbitos

de experiencia que forman o currículo.

Deste xeito, os contidos organízanse en secuencias didácticas significativas para o

neno  e  a  nena,  que,  partindo  dos  seus  propios  intereses,  vinculan  debida  e

ordenadamente os elementos informativos novos cos que xa teñen.

O ensino  ha  ser  activo,  e  debe darlle  tempo e  ocasión  a  que  o  neno  e  a  nena

participen  e  sexan  protagonistas  da  súa  propia  aprendizaxe.  Empregaremos

estratexias que  os estimulen a  ser  creativos  e que  alenten o  desenvolvemento da

imaxinación e da capacidade de observación. A través da acción e da experimentación

expresan os seus intereses e as súas motivacións e descobren relacións, propiedades

de obxectos, formas de actuar, normas… En definitiva, aprenden.

Unha das principais fontes de actividade nestas idades é o xogo. É necesario dotar

de carácter lúdico calquera actividade que vaiamos realizar para o que se debe evitar

a división entre xogo e traballo xa que o xogo é o traballo dos nenos e das nenas. É a

actividade  principal  que  realizan,  favorece  a  elaboración  e  o  desenvolvemento das

estruturas do coñecemento. O xogo é o vehículo que utilizan para se relacionaren e

para aprenderen da realidade que os rodea.

Un principio metodolóxico moi ligado á actividade é a motivación, que se tivo moi en

conta para a elaboración dos proxectos. É absolutamente necesario que neno e nena se

sintan  atraídos  cara  á  aprendizaxe  de  xeito  que  os  obxectivos,  os  contidos  e  as

actividades  teñan  un  nivel  axeitado,  que  respondan  aos  seus  intereses  e  que  os

métodos e recursos sexan atractivos e faciliten a aprendizaxe.

Nos proxectos propóñense varios tipos de estímulos para lograr que nenos e nenas

estean motivados:

• Observación, manipulación e exploración.

• Situacións apropiadas de comunicación verbal, plástica e psicomotriz.

• Estímulos  afectivos  con  alabanzas  e  premios,  que  son  fundamentais  pola

satisfacción que reportan.



A ensinanza activa contémplase cunha ampla proposta de actividades individuais e

de grupo.  O traballo  en grupo  potencia  a  participación e  mellora a  capacidade de

expresión,  o cal  é un  dos eixes principais  para un bo desenvolvemento cognitivo  e

emocional. Non hai que esquecer que a interacción con outros nenos e nenas constitúe

un importante recurso metodolóxico que os axuda no seu proceso social, afectivo e

intelectual. Neste sentido, ofreceremos aos alumnos espazos e materiais que axuden a

crear un ambiente de xogo estimulante que teña en conta as necesidades do alumnado.

Atendemos tamén ao principio de socialización. O egocentrismo é un trazo propio

nestas idades e cómpre que o superen. Neste sentido, o proxecto propón actividades

de grupo nas que os nenos e as nenas aprenderán comportamentos e normas, así como

a compartir, a respectar, a participar e, en definitiva, a relacionárense cos demais.

Hai  que  valorar  constantemente  a  participación,  o  compañeirismo,  a  axuda  e  o

respecto cara aos demais…, de tal forma que o neno e a nena se sintan inclinados a

repetir  eses  comportamentos  que  lles  proporcionan  gratificacións  afectivas  e  a

superar o egocentrismo propio desta idade; así  desenvolverán a súa capacidade de

relación, a súa autonomía e a súa independencia.

A participación da familia na escola é fundamental xa que a aprendizaxe dos nenos e

das nenas desta idade está moi centrada nas súas vivencias, nas rutinas da vida cotiá.

Debe existir unha continuidade entre o que fan dentro da escola e o que fan fóra dela

xa que a existencia de relacións fluídas entre a familia e a escola vai permitir que se

teñan criterios comúns e pautas homoxéneas de actuación que favorecerán o proceso

de aprendizaxe e o desenvolvemento harmónico da súa personalidade.

A flexibilidade dos proxectos e dos seus materiais fai posible que moitos elementos

e recursos nel incluídos poidan traballarse tanto na escola coma no fogar, baixo a

supervisión do docente e dos pais ou titores respectivamente.

A  sociedade  actualmente  depende  en  gran  medida  das  novas  tecnoloxias

informáticas;  así,  o  sistema  educativo  debe  integralas  nas  súas  ensinanzas  desde

idades  moi  temperás.  O  ordenador  é  un  medio  que  enriquece  o  contexto  de



aprendizaxe xa que fai que o proceso de ensinanza sexa máis motivador. Así mesmo,

posibilita a aprendizaxe por descubrimento, favorece o traballo en pequeno grupo, o

desenvolvemento  da  curiosidade  e,  ademais,  a  realidade  virtual  que  proporciona  o

ordenador potencia a capacidade de abstracción.

Nestas  idades,  os  nenos  e  as  nenas  continúan  coa  adquisición  de  nocións  de

orientación temporal polo que é moi importante inserir nas nosas actividades cotiás

aspectos relativos á organización temporal.

No momento de facer a planificación temporal, procurarase manter unha rutina de

actividades  estables,  aínda  que  o  suficientemente  flexibles  para  dar  cabida  ás

necesidades e intereses individuais, tendo en conta os distintos parámetros.

O horario establecido pola xefatura de estudos nesta aula para o presente curso e

recollido na PXA é o seguinte:

HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9:00 INGLÉS EI/PT E.FÍSICA EI/PT BIBLIOTECA

10:00
EI/AL/RECREO EI/PT/RECREO

EI/AL/RECRE
O

EI/PT/RECREO
EI/AL/RECRE

O
11:00

MERENDA/XO
GO DIRIXIDO

MERENDA/X
OGO

DIRIXIDO

MERENDA/XO
GO DIRIXIDO

MERENDA/X
OGO

DIRIXIDO

MERENDA/X
OGO

DIRIXIDO
12:00 EI/PT MÚSICA EI/PT EI/AL EI/PT

13:00 EI/PT RELIX./ALT EI/PT EI EI

15:30 COORDINACIÓNS

17:30 TITORÍA

             

O  modelo de organizacion de xornada escolar. que se considera

máis axeita  para a planificación da xornada escolar ven dado polos tempos nos que se

organizarán  as  actividades  da  aula.  En  el  preténdense  dar  cabida  a  todas  as

actividades  planificadas  así  como  tamén  as  non  previstas  pero  interesantes  que



xurdan.  A planificación estará sempre aberta a posibles modificacións ao longo do

curso en función das necesidades da aula. Faise unha división en cinco sesións.  

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

1º

INGLÉS

Hábitos e
rutinas

Secuencias
didácticas ou

proxecto
globalizado

E.FÍSICA

Hábitos e
rutinas

Secuencias
didácticas ou

proxecto
globalizado

BIBLIOTECA

2º Hábitos e
rutinas/

RECREO

Atención
individualizada

RECREO

Hábitos e
rutinas/

RECREO

Atención
individualizada

RECREO

Hábitos e
rutinas/

RECREO
3º

Hábitos e rutinas
de hixiene  e
alimentación 

Hábitos e
rutinas de
hixiene  e

alimentación

Hábitos e
rutinas de
hixiene  e

alimentación

Hábitos e
rutinas de
hixiene  e

alimentación

Hábitos e
rutinas de
hixiene  e

alimentación

4º
Hábitos e  rutinas

Secuencias
didácticas ou

proxecto
globalizado

MÚSICA

Hábitos e
rutinas

Secuencias
didácticas ou

proxecto
globalizado

TICS

Hábitos e
rutinas

Secuencias
didácticas ou

proxecto
globalizado

5º RECUNCHOS RELIX./ALT RECUNCHOS Xogo dirixido Conto e arte

Especial  atención  merece  a  organización do espazo:  é  preciso  que  sexa

vivenciado polos alumnos e alumnas e debe estar adaptado ás súas necesidades. As

aulas da Escola de Guísamo non posúen moitos metros cadrados polo que será preciso

xerar espacios “ambulatorios” de uso dos proxectos. Outros, sin embargo, poderán ser

de tipo máis ou menos estable como espazos para realizar un determinado tipo de

actividades, etc. Tentarase favorecer a través do espazo físico a integración entre



iguais e cos adultos, a manipulación de obxectos, a observación… As principais áreas ou

recunchos para o xogo e o traballo de xeito estable neste curso serán a lo menos: 

-Recuncho de CREAR e de ESCRIBIR (espazo itinerante e compartido)

-Recuncho do XOGO SIMBÓLICO

-Recuncho do XOGO matemático (espazo itinerante e compartido)

-Recuncho das CONSTRUCCIÓNS (espazo itinerante e compartido)

-Recuncho dos PUZZLES (espazo itinerante e compartido)

-Recuncho da BIBLIOTECA

5.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Despois  de  realizar  un  diagnóstico  inicial,  débense  fixar  e  programar  estes

obxectivos:

-   Darlles  prioridade  aos  alumnos  e  aprendizaxes  que  necesiten  actividades  de

apoio.

-  Equilibrar as necesidades e recursos de que dispón o centro.

– Aplicar o criterio de eficacia, consecución de obxectivos e aproveitamento dos

recursos.

Estes obxectivos precisan ser avaliados para que permitan facer un seguimento e

evolución do plan de atención á diversidade que o centro ten programado.

O plan de atención á diversidade debe ser integral e integrador: xa que é para

todos os nenos e as nenas con algunha necesidade de apoio educativo e tamén porque a

educación é responsabilidade de todos os profesores e profesionais do centro. A boa

disposición  e  relación  de  mestr@s  especialistas  e  mestr@s  titor@s  fai  doada  a

comunicación entre a comunidade e polo tanto permite desenvolver de xeito óptimo o

plan de atención á diversidade nas nosas aulas.



5.3. RELACIÓN COAS FAMILIAS

Na Educación Infantil todos os membros da comunicativa son importantes. A escola

comparte  coa  familia  esta  labor  educativa  completando  e  ampliando  as  súas

experiencias formativas e intencionadamente educativas. Pretendemos potenciar esta

necesaria relación…

 Atendendo ás familias en entrevistas individuais a requerimento destas ou cando

se considere preciso. Aínda que o horario de atención ás familias é os martes de 17:30

a 18:30, e co fin de facilitarlle a organización aos pais/nais/titores legais,  poderase

adaptar os nosos horarios. Sempre que sexa posible, terán prioridade as entrevistas

vía telefónica.

 Intentando xerar un clima de confianza e respecto mutuos.

 Informando dos obxectivos fundamentais que se queren acadar durante o curso,

dialogando sobre a axuda que as familias poderán prestar para a consecución de ditos

obxectivos. 

 Informando  dos  contidos  básicos  que  van  traballando  o  alumnado,  así  como

suxerindo orientacións sinxelas para reforzalos.

 Facéndoos partícipes dalgúns aspectos da organización da aula e da realización de

determinadas actividades de aprendizaxe.

 Solicitando a súa colaboración no desenvolvemento de propostas concretas.

 Participando  activamente  no  traballo  por  proxectos.  Esta  forma  de  traballo

require por parte das familias un compromiso claro de colaboración. Se pedirá a súa

axuda para buscar información, para atopar libros, obxectos e materiais relacionados

co tema, para elaborar materiais para a aula, para contribuir na creación de libros ou

álbumes colectivos, para participar en obradoiros que se fagan na aula ou no colexio,

etc.

 Enviando material da aula a casa para que se traballe sobre él: libros de lectura,

libros colectivos, libretas viaxeiras,…



 Enviando ao final de cada trimestre un boletín de avaliación no que se recollerán

todas  aquelas  aprendizaxes  consideradas  significativas  e  básicas  e  explicando  o

avance do neno e a nena, as dificultades atopadas e os logros acadados. 

6. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

As actividades que se propoñen para traballar os contidos expostos anteriormente

incluiranse dentro dos proxectos e secuencias didácticas planificados e naqueles que

xurdan ao longo do curso. Proporanse actividades partindo dos seguintes apartados:

o Dirixidas pola titora, que levará a iniciativa na súa elaboración e na metodoloxía

con que se realicen. Este tipo de actividades empregaranse principalmente á hora de

introducir novos contidos.

o Suxeridas pola mestra, pero permitindo escoller aos alumnos e alumnas entre

diferentes opcións, de acordo cos seus intereses e necesidades.

o De  reforzo,  destinadas  aos  alumnos  e  alumnas  que  presenten  algún  tipo  de

dificultade, e que poderán ir resolvendo coa axuda dos nenos e nenas máis capacitados

ou coa intervención directa e individual da mestra se é necesario.

o De  ampliación, dirixidas ao alumnado cuxas capacidades lles permitan adquirir

un nivel superior de contidos respecto aos que temos programados como básicos.

o Libres, onde deixaremos que os alumn@s usen a súa iniciativa, a súa autonomía e

a súa creatividade para levalas a cabo.

o Rutinas que se executarán ás mesmas horas, preferiblemente á primeira hora

da mañá. Como se trata de actividades rutinarias o desexable sería que os nenos e

nenas  as  realizasen  cunha  mínima  intervención  da  mestra  para  acadar  un  maior

desenvolvemento da súa autonomía.

Algunhas  actividades diarias a realizar: 

o Poñer e abotoar o mandilón. Quitalo e desabotoalo. Colgar os abrigos nas perchas
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e o mandilón cando corresponda.

o Repartir e recoller o material segundo as normas da clase.

o Determinar o día e facer diferentes actividades relacionadas co calendario.

o Facer unha previsión das actividades do día e un resumo ao final da xornada.

o “Merendar” na aula a media mañá seguindo as pautas marcadas.

o Tarefas propias do encargado ou encargada do día (comprobar a data, o tempo

meteorolóxico e o horario, pasar lista, etc.)

Para  comezar  a  traballar  nun  proxecto  ou  secuencia  didáctica  levaranse  a  cabo

actividades que permitan avaliar o grado de dominio que o grupo presenta sobre o

tema  proposto  e  os  intereses  que  éste  desperta  no  alumnado.  Levaranse  a  cabo

actividades iniciais do tipo das seguintes: 

o Ambientación da aula ou dos corredores con motivos relacionados co proxecto.

o Asamblea, conversas e diálogos.

o Listado dos aspectos que xa coñecen e dos que lles gustaría coñecer sobre o

tema.

o Observación de bits e láminas motivadoras.

o Reparto, se o proxecto así o require, da información que se vai buscar na casa.

o Buscar información sobre o tema a traballar en libros, enciclopedias, xornais,

Internet, etc., no colexio e tamén nas casas, contando coa axuda das súas familias.

o Presentación de material e información ao resto da clase na asamblea inicial

diaria.

o Conversas  e  discusións na  asamblea  inicial  diaria  sobre os  aspectos que van

descubrindo sobre o tema.

o Utilización de novo vocabulario. Explicación de novas palabras duns compañeiros

a outros.

o Escribir  palabras  e  asocialas  con  debuxos  (sempre  dacordo  ao  seu  nivel

evolutivo; a escritura non ter que ser a convencional).

o Buscar  palabras  que  teñan  determinadas  características.  Clasificar  palabras



seguindo diferentes criterios. Comparar palabras.

o Recitar poesías. Aprender rimas, adiviñas, trabalinguas, xogos de palabras.

o Escoitar  contos,  dramatizalos,  cambialos,  completalos,  contalos eles  mesmos.

Aprender cancións ou retahílas que aparezan nos contos. 

o Ilustrar textos e contos, recreando personaxes e situacións.

o Realizar actividades impresas de grafomotricidade.

o Copiar palabras e pequenos textos significativos do encerado.

o Realizar agrupacións, seriacións e clasificación de obxectos atendendo a unha

ou varias características.

o Resolver pequenos problemas matemáticos que formen parte dun aprendizaxe

significativo.

o Traballar  a  numeración a  través de actividades funcionais  e relacionadas co

proxecto.

o Debuxar figuras xeométricas. Experimentar coas liñas, lados, formas, etc.

o Facer composicións xeométricas sobre o chan contando con materiais sinxelos

(pallas a modo de liñas e boliñas de papel que simulen puntos, por exemplo).

o Realizar actividades impresas de lóxica-matemática.

o Memorizar  e  interpretar  cancións.  Acompañar  estas  interpretacións  con

instrumentos de percusión.

o Aprender e interpretar coreografías sinxelas.

o Participar en danzas e xogos musicais de grupo.

o Practicar diferentes desprazamentos, saltos e equilibrios.

o Realizar  actividades psicomotrices  con aros,  pelotas,  cintas,  globos,  xornais,

etc.

o Xogar a diferentes xogos populares de acción.

o Xogar a diferentes deportes, cunhas sinxelas normas adaptadas. 

o Colaborar na decoración do centro con debuxos, murais, … utilizando diferentes

técnicas plásticas.



o Utilizar  diferentes  materiais  e  técnicas  plásticas:  debuxo;  modelado  con

plastilina e barro; collage, murais; picado, recortado, rasgado; pintura con acuarelas e

témperas; coloreado con ceras, rotuladores, tizas, lápices; estampado, estarcido, etc.

o Ensartar pezas e iniciarse no cosido.

o Realizar quebracabezas de diferente dificultade.

o Xogar nos recunchos e realizar nestes as actividades propostas e aquelas que

eles elixan libremente.

o Escoitar música no lector de CD e no MP3.

o Xogar con diferentes xogos no ordenador da aula.

Cando o tempo adicado a un proxecto ou secuencia didáctica esté chegando ao

seu  fin,  faranse  unhas  actividades  de  recapitulación  que  servirán  para  asentar  o

aprendido  e  co  que  quede  constancia  e  memoria  do  traballo  realizado.  Sirvan  as

seguintes como exemplo de actividades de recapitulación:

o Realización de murais con recollida de información. Poderán ser individuais, de

parellas, de pequeno grupo ou colectivos. En formato papel ou dixital.

o Libros colectivos. Poden recoller información o abordar algún aspecto concreto

do tema traballado. Poden ser libros de consulta ou de ficción. Poden estar elaborados

na aula ou nas casas coa axuda das familias. Unha vez rematados os libros rotarán por

todas as familias para que todos saquen o maior partido posible da actividade.  En

formato papel ou dixital.

o Exposición oral do tema. O alumnado da aula poderá expoñer o tema traballado

nalgunha outra aula do colexio, facendo desta maneira partícipes do seu traballo a

outro ou outros grupos de alumnos.

o Dossier  sobre  o  proxecto.  Os  nenos  e  nenas  levarán  a  casa  un  libro  coas

actividades impresas feitas sobre o proxecto, ben cando se remate éste ou no fin do

trimestre ou curso, segundo a duración prevista.

o Sería moi interesante facer unha exposición co material aportado polas familias

e con traballos plásticos feitos na clase para que a visiten os nenos e nenas das outras



aulas, así como as familias.

7. MATERIAIS  DIDÁCTICOS E RECURSOS HUMANOS

Os materiais  constitúen  un  instrumento  importante  para  o  desenvolvemento  da

tarefa  educativa;  son  utilizados  para  levar  a  cabo  a  actividade,  o  xogo  e  a

aprendizaxe.

Os recursos didácticos cos que contamos na aula serán:

-  Materias primas: rotuladores, papeis, pinturas, etc.

-  Utensilios para medir, picar, cortar, unir, mesturar, etc.

-  Fontes de información de elaboración propia o xa impresos: carteis, plantas.

-  Recipientes para almacenamento de diversos tipos.

-  Instalacións fixas e/ou móviles para exposicións.

O material didáctico ou recursos didácticos cos que contamos, tanto mercados como

realizados polo profesorado, son:

- Materiais para o desenvolvemento do currículo.

- Materiais que faciliten as actividades de ensinanza-aprendizaxe. Dentro deste

grupo cabe destacar: materiais impresos,  materiais audiovisuais e outros materiais

informáticos.  Coñecendo e estruturando estes materiais,  temos que organizalos en

zonas de actividade dentro da aula, que serían:

- Materiais para o desenvolvemento do xogo simbólico.

- Materiais para o coñecemento do medio.

- Materiais para o desenvolvemento da linguaxe.

- Materiais de desenvolvemento psicomotor.

- Materiais de desenvolvemento da linguaxe musical.

- Materiais de desenvolvemento da linguaxe matemática

- Materiais de desenvolvemento de actividades artísticas e plásticas.

- Material de lectoescritura 



- Material de lóxica matemática

- Material de grafomotricidade.

- Xogos didácticos.

- Biblioteca de aula.

- Material de psicomotricidade e motricidade fina.

- Instrumentos musicais.

- DVD´s e Cd-Rom de xogos e audio.

No eido dos recursos humanos profesionais  ademáis da titora, cóntase co persoal

seguinte: 

- Especialista de Inglés, que imparte dúas sesións semanais.

- Profesora de Música, que imparte unha sesión de semanal.

- Profesor de Educación Física, que imparte dúas sesión de Psicomotricidade.

- Profesora de Relixión, que imparte unha sesión semanal. 

- Profesora de apoio, que imparte unha sesión de animación á lectura dende a 

Biblioteca.

- Profesora de Audición e Linguaxe, que imparte unha sesión de atención 

individualizada.

  8. CONTRIBUCIÓN DENDE AS ÁREAS DE EDUCACIÓN

INFANTIL AO LOGRO DAS COMPETENCIAS

Para  desenvolver  as  competencias  traballaremos  sobre  todo  por  proxectos  e

propoñendo tarefas e retos que inciten aos alumnos e alumnas a mobilizar os seus

coñecementos e habilidades tratando de achegar a escola á vida diaria, empregando un

enfoque globalizador e partindo dos intereses do alumnado, das súas experiencias e

coñecementos previos. 

Nesta aula procurarase contribuir ao desenvolvemento das competencias básicas do

seguinte xeito:



COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Levando a cabo actividade de expresión oral  nas que nenos e nenas participen

activamente:  realizar  asambleas,  contar  e  dramatizar  contos,  conversar,  debatir,

cantar…

Participando nas  actividades propostas  pola  biblioteca  do  centro  e  asistindo  a

sesións de contacontos.

Usando a biblioteca de aula e iniciándonos no préstamo de libros.

Escoitando e lendo contos, inventando contos, imaxinando historias, situacións e

personaxes.

Desenvolvendo  actividades  motivadoras  que  inciten  ao  alumnado  a  falar,  ler  e

escribir, expresarse creativamente e estruturar o seu discurso.

  Facilitando o  coñecemento  de  diferentes  formas  de  expresión  oral  e  escrita

(teatro,  poesía,  cartas,  correo  electrónico,…)   coas  súas  características  formais

diferenciadas e o disfrute deste coñecemento. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA:

Procurando o desenvolvemento de habilidades de percepción: observar, escoitar,

percibir sensacións, recoñecer vivencias….

Fomentando  o  desenvolvemento  da  capacidade  de  razoar,  resolver  problemas,

comunicar, representar, establecer conexións, facer comparacións…

Realizando actividades nas que disfrutan e aprendan matemáticas en situacións

lúdicas:  xogando  a  mercar  e  vender,  poñendo  prezos,  usando  moedas,  medindo,

pesando, etc.

Fomentando  a  resolución  de  problemas  cotiáns  mediante  razoamentos

matemáticos.

Promovendo a identificación de números e cantidades en obxectos do contorno

(calendario, tickets, catálogos, carteis, etc.)

Poñendo ao alumnado en situación de describir características e propiedades dos

obxectos que nos rodean.



COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO

Facilitando a observación e exploración  do contorno físico-social máis próximo e

establecendo relacións entre a propia actuación e as consecuencias que dela derivan.

Planificando  actividades  de  investigación,  formulación  e  comprobación  de

hipótesis…

Posibilitando  que  os  nen@s  aprendan  formulando  e  respondendo  preguntas,

interpretando feitos, expresando opinións e contrastando esas opinións coas dos seus

compañeir@s.

Inculcando actitudes de respecto, coidado e agarimo ante o medio natural.

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL

Habilitando un dos recunchos da aula para uso de ordenador e outros elementos

audiovisuais.

Elaborando recursos de aula propios en soportes diversos.

Asistindo á aula de Informática unha vez á semana.

Iniciándose na utilización da pizarra dixital.

Usando o ordenador como ferramenta para buscar e atopar información.

Fomentando un uso controlado e non abusivo do ordenador.

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ:

Mostrando un modelo axeitado nas interaccións sociais (ton de voz, fórmulas de

cortesía, comunicación visual, asertividade, etc.).

Integrando na aula materiais e contidos que promovan a igualdade entre homes e

mulleres e a valoración das diferenzas culturais e raciais.

Organizando actividades e xogos en equipo.

Posibilitando que todo o alumnado poda manifestar a súa opinión sobre algún tema

inculcando o respecto polas opinións alleas.

Potenciando os xogos cooperativos fronte aos xogos competitivos.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER:

Traballando por proxectos que respondan ás necesidades e intereses do alumnado.



Programando actividades fundamentalmente activas, lúdicas e motivadoras.

Propoñendo situacións que fagan posible a aprendizaxe por descubrimento.

Xerando situacións donde os nenos e nenas deban diagnosticar un problema, 

propoñer posibles solucións, analizar as consecuencias e programar as accións 

necesarias para conseguir os obxectivos previstos.

Facendo aos alumn@s copartícipes do proceso de aprendizaxe.

Facilitando a participación de tod@s na elección e realización de actividades e na 

toma de decisións na aula.

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL:

Potenciando que realicen por sí mesmos todas aquelas tarefas que sexa posible.

Deixando constancia da súa evolución e valorando o seu esforzo e iniciativa.

9.  PROCEDEMENTOS,  INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE

AVALIACIÓN 

Na Educación Infantil  a avaliación é continua e formativa.  Partimos,  pois,  dunha

avaliación inicial e chegaremos ao remate do proceso a unha avaliación final.

A avaliación inicial permítenos coñecer e avaliar a bagaxe tanto de competencias

como  de  coñecementos  dos  nosos  alumnos.  A  secuencia  de  aprendizaxe  poderase

construír, sobre estes,  convertendose así en aprendizaxes significativas. 

A  avaliación  final  indicaranos  o  nivel  de  consecución  acadado  das  expectativas

previstas no noso proxecto educacional  anual,  así  como o conseguido pol@s nos@s

cativ@s.

9.1. AVALIACIÓN INICIAL. 

O  alumnado  de  4º  de  educación  infantil  terá  unha  ao  principio  de  curso  una

avaliación inicial para concretar o seu momento evolutivo que nos servirá de punto de



partida para os novos contidos a tratar.

9.2. AVALIACIÓN CONTINUA.

Ao  longo  do  ciclo,  e  de  forma  continua,  debense  usar  as  distintas  situacións

educativas para analizar os progresos e as dificultades do alumnado, co fin de axustar

a intervención educativa para estimular o proceso de aprendizaxe.

Os criterios de avaliación de cada secuencia didáctica ou proxeto constituirán o

punto  de  referencia  inmediato  da  avaliación  contínua  e  permitirán  seleccionar  os

procedementos  de  avaliación  máis  axeitados.  Naqueles  casos  nos  que  se  aplique

algunha medida ordinaria ou extraordinaria de adaptación ao currículo reflectirase

nesta avaliación. Esta avaliación continua queda recollida nos boletíns trimestrais de

avaliación que, por decisión do claustro, son elaborados polo equipo de ciclo.

9.3. AVALIACIÓN FINAL

É precisa como culminación de calquera proceso de ensinanza-aprendizaxe. A análise

das  diferentes  situacións  educativas  permiten   axustar  a  intervención.  Con  ela

valóranse tanto o grao de consecución respecto aos obxectivos marcados obtidos por

cada alumno e cada alumna, como os acadados pola propia planificación do proxecto.

Para a avaliación final  propoñemos diferentes medios:

- O principal instrumento de avaliación será a observación directa. Observaranse

actitudes, destrezas e procedementos empregados na resolución de actividades.

- Contaremos co traballo realizado polo neno ao longo do trimestre. Valoramos as

fichas, os cadernos, as actividades realizadas na clase e a participación que o neno foi

tendo en cada unha delas.

-  Fichas de avaliación con aspectos concretos para avaliar para ter datos máis

puntuais dos logros alcanzados polos nenos. Estas fichas avalían os aspectos que nos

parecen máis significativos e relevantes do trimestre.

- Criterios de avaliación en cada unha das secuencias.  Os criterios de avaliación



sirven para orientar a acción educativa, xa que son unha referencia do que o neno vai

traballar. Avalíase se conseguiu ou non unha aprendizaxe concreta.

Os criterios de avaliación refírense tamén aos contidos traballado no proxecto .

Algúns avalían aspectos amplos; outros avalían aspectos máis concretos. Os referentes

directos serán os obxectivos establecidos nesta programación.

Ao  rematar  o  curso  realizase  o  Informe  Anual  de  Avalición  Individualizado

correspondente ao 4º nivel e o apartado correspondente do Resumo de escolarización

do Informe Persoal de cada neno ou nena.

9.4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

Recoñece  e  nomea  as  partes  e  articulacións  principais  do  corpo,  e  sitúaas

espacialmente en si mesmo e nos demáis.

Identifica as partes do corpo que se corresponden con os sentidos.

Discrimina informacións e sensacións proporcionadas polos sentidos.

Mostra coordinación, axilidade e equilibrio nos movementos corporais.

Manifesta un progresivo control postural.

Coñece e utiliza as posibilidades expresivas do seu corpo.

Mostra confianza nas propias capacidades.

Participa  e  colabora  cos  compañeiros  e  adultos,  mostrando  actitudes  de

colaboración e respecto.

Progresa na coordinación e no control de habilidades manipulativas de carácter

fino.



Coñece e utiliza as normas de comportamento en distintas situacións e espazos.

Realiza autónomamente e con iniciativa actividades habituais para satisfacer as

súas necesidades básicas.

Mostra autonomía e iniciativa na adquisición de hábitos e condutas relacionados co

coidado persoal, coa hixiene, coa saúde e con benestar. 

CRITERIO XERAL INDICADOR

-Recoñecer, identificar e
representar o corpo global e
segmentariamente.

-Sitúa as partes do corpo na súa persoa e na dos demais.

-Ten interiorizado o esquema corporal e o amosa nas súas 
representacións.

-Coordinar e controlar o seu
corpo, as súas posibilidades 
motrices e adaptalo ás 
características dos 
obxectos, á acción e á vida 
cotiá.

-Desenvolveu o ton, a postura e o equilibrio, o control 
respiratorio e a coordinación motriz nos diferentes 
desprazamentos e actividades

-Utiliza as posibilidades motrices, sensitivas e expresivas do 
propio corpo

-Manifesta un control progresivo do propio corpo en distintas 
situacións, como xogos, rutinas ou tarefas da vida cotiá.

-Recoñecer os sentidos e
identificar as percepcións e 
as sensacións.

-Identifica os sentidos e recoñece a súa funcionalidade.

-É quen de explicar con exemplos sinxelos as principais
sensacións asociadas a cada sentido.

-Valora e aprecia a importancia dos sentidos como medio de 
percepción e comprensión do mundo que o rodea.

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

-Ten unha imaxe axustada e positiva de si mesmo.

-É capaz de utilizar os seus propios recursos e coñece as
súas posibilidades e limitacións

-Amosa confianza para emprender novas accións e para
superar as dificultades

-Identificar semellanzas e
diferenzas entre as persoas
valorando positivamente a 
diversidade.

-Manifesta respecto e aceptación polas características das 
demais persoas, sen discriminacións de ningún tipo

-Amosa actitudes de axuda e colaboración cara os demais.

-É sensible aos sentimentos e estados de animo propios e dos 



-Identificar e manifestar os
sentimentos, vivencias, 
emocións e comprender os 
das demais persoas.

demais

-E quen de solicitar ou prestar axuda

-Manifesta e percibe os estados de alegría, enfado, tristeza,..

-Xestiona os seus estados de ánimo e ten en conta os dos
demais

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

-Participa activamente nos distintos tipos de xogo

-Valora os xogos propios da súa cultura e os das outras.

-Desenvolveu os aspectos motrices implicados nos xogos como 
os desprazamentos, marcha, carreira e saltos.

-Desenvolveu o control e a coordinación en actividades 
manipulativas de carácter fino implicadas nos xogos (repartir, 
encaixar, pinzar,…)

-Participar en xogos e 
actividades colectivas 
aceptando as normas que os 
rexen.

-Respecta adecuadamente as normas que rexen os xogos 
colectivos

-Goza cos xogos colectivos

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

-Actúa con iniciativa e autonomía en actividades cotiás.

-Utiliza adecuadamente os espazos e materiais necesarios para 
realizar tarefas cotiás respectando as normas.

-Manifesta actitudes de constancia, organización, hábitos, 
atención, planificación, interacción, autorregulación, 
autovaloración e perseveranza

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

-Goza por participar en actividades que favorecen un aspecto 
persoal coidado e un contorno limpo e agradable

-Colabora na creación dun ambiente xerador de seguridade e 
benestar.

-Utiliza adecuadamente espazos e materiais para a hixiene 
persoal e ambiental.

-Identificar situacións de 
risco e actuar 
coherentemente ante elas.

-Emprega axeitadamente instrumentos e instalación para previr 
accidentes e evitar situacións de risco.

ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO

Discrimina obxectos e elementos do medio inmediato.

Manifesta interese por explorar os elementos do medio a través de actividades

manipulativas,  establecendo  relacións  entre  as  súas  características  e  o  seu



comportamento físico.

Desenvolve  habilidades lóxico-matemáticas  (agrupar,  clasificar  e  ordenar)  para

establecer relacións cualitativas e cuantitativas entre elementos e coleccións.

Achégase a comprensión dos números e valora a súa utilidade en situacións da vida

cotiá.

Manexa  nocións  básicas  espaciais  (arriba/abaixo,  dentro/fora,  preto/lonxe…),

temporais  (antes/despóis,  pola  mañá/pola  tarde…)  e de  medida (pesa  máis,  é máis

longo…)

Identifica e nomea os componentes principais do medio natural.

Valora a importancia do medio natural para a vida humana.

Observa os cambios e modificacións dos elementos do medio.

Identifica algúns factores que inflúen nas transformacións do medio.

Identifica e coñece os grupos sociais máis significativos do seu medio.

Identifica e valora algunhas das características e manifestacións culturais do seu

medio.

Iniciase no uso do ordenador.

CRITERIO XERAL INDICADOR

-Explorar os obxectos e 
elementos do contorno 
inmediato e actuar sobre 
eles. Recoñecer os seus 
atributos e calidades. 
Agrupar, clasificar e 
ordenar estes elementos 
e coleccións

- É quen de identificar propiedades físicas observables 
como forma, cor, tamaño, peso...

- Establece relacións entre as súas características ou 
atributos e o seu comportamento físico -caer, rodar, 
escorregar, botar...- despois de observar mediante unha 
experimentación sinxela estas accións.

-Competencia para organizar -agrupando, clasificando e 



segundo distintos 
criterios.

ordenando a información obtida das calidades e 
características dos obxectos.

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

- Emprega os números funcionalmente para expresar
cantidades, identificar datas, indicar medidas, identificar 
números de teléfono, das casas, das matrículas de coches...

- Aplica determinadas habilidades lóxico-matemáticas en 
situacións contextualizadas e significativas como a 
preparación de receitas, rexistros, creación de coleccións, 
xogos de mesa...

- Establece relacións cualitativas e cuantitativas entre
elementos e coleccións, estimando pequenas cantidades, 
expresándoas oralmente ou mediante escritura 
convencional ou non convencional.

- Fai uso da acción de contar como estratexia para a 
obtención dun dato numérico e como verificación do 
resultado de operacións de cálculo sinxelas.

-Propoñer e resolver
problemas sinxelos 
relacionados con 
situacións cotiás, 
empregando e 
comparando magnitudes 
de peso, lonxitude e 
capacidade

- Propoñen e resolven sinxelos problemas da súa vida 
cotiá,formulando hipóteses e buscando alternativas, 
solucións e novas posibilidades, anticipando consecuencias, 
individualmente e en grupo, tendo en conta as opinións e as 
achegas das demais persoas, o consenso e a negociación

- Aplica operacións como engadir, quitar, repartir, 
medir,ordenar... e facer uso da medida, empregando 
unidades non convencionais.

-Recoñecer algúns 
aspectos xeométricos 
básicos: liñas, puntos, 
rectángulos, cadrados, 
triángulos, círculos, 
esferas, cubos e prismas

- Identifica e recoñece no seu contorno inmediato 
construcións, natureza, arte...- aspectos xeométricos 
básicos como liñas, puntos, rectángulos, cadrados, 
triángulos, círculos, esferas ou cubos mediante a 
observación e a exploración lúdica.

-Describir e representar 
dun xeito elemental a 
situación das propias nenas
e nenos en relación a 
obxectos e ás demais 
persoas usando vocabulario
topolóxico elemental.

- Interpreta e emprega as nocións básicas espaciais 
elementais -arriba, abaixo; dentro, fóra; preto, lonxe...- 
en actividades de orientación e de representación espacial
variadas.



-Usar e comprender 
nocións temporais básicas 
ordenando temporalmente 
feitos referidos á súa 
vida.

- Son quen de secuenciar e relatar empregando o 
vocabulario axeitado: antes e despois, mañá e tarde, día e 
noite, onte, hoxe e mañá, día-semana-meses, estacións do 
ano; en momentos significativos que teñen que ver coa súa
actividade.

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

-Coñece e indaga algunhas características e funcións 
xerais, achegándose á noción de ciclo vital e constatando 
os cambios que este implica.

-Interésase e sensibilízase polos elementos da natureza, 
tanto vivos como inertes.

- Desenvolveu hábitos de coidado dos seres vivos e a 
sensibilidade e o respecto pola súa vida.

- Manifestan interese polo coñecemento do medio.

- Fan observacións e conxecturas sobre as causas e 
consecuencias dos aspectos do medio.

-Reflexiona sobre os cambios na paisaxe producidos pola 
intervención humana.

- Valora a necesidade da adopción de medidas de 
protección do medio por parte das persoas, participando 
en actividades para conservalo

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

- Recoñece os cambios que se producen nas persoas 
aolongo da súa vida.

- Establece algunhas relacións entre medio físico e social, 
identificando os cambios naturais que afectan á vida cotiá
das persoas -cambios de estacións, temperatura...

-Identificar e coñecer os 
grupos sociais máis
significativos do contorno 
do
alumnado e algunhas 
características da súa 
organización.

- Coñece os grupos máis próximos -familia, escola, 
veciñanza...-superando estereotipos sociais

- Intégrase e vinculase de forma afectiva aos grupos máis
próximos e acomoda a súa conduta aos principios, valores 
e normas que os rexen.

- Recoñece e valora a necesidade dos grupos socias 
próximos para convivir.

- Analiza situacións conflitivas e desenvolve as 
competencias adecuadas para o seu tratamento e 
resolución.

- Coñece os servizos sociais e comunitarios do 



-Recoñecer, identificar e 
poñer exemplos sinxelos 
dalgúns servizos 
comunitarios.

seucontorno- mercado, atención sanitaria, medios de 
transporte...

- Valora os servizos sociais e comunitarios do seu contorno

- Supera os estereotipos sexistas referidos ás persoas 
usuarias destes servizos e profesionais que os desenvolven.

-Recoñecer algunas 
manifestacións culturais 
próximas e doutras 
realidades, valorando a 
súa diversidade e riqueza.

- Coñece as principais manifestacións culturais propias e 
comprende algúns signos ou elementos que identifican 
outras culturas

-Valora o interese e o respecto pola diversidade cultural.

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

Utiliza a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación positiva con

iguais e con persoas adultas, segundo as intencións comunicativas.

Comprende mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita atenta e

respectuosa.

Amosa  unha  actitude  positiva  cara  a  aprendizaxe  dunha  lingua  estranxeira,

interesándose  por  participar  en  interaccións  orais,  en  rutinas,  xogos  e  situacións

habituais de comunicación.

Mostra interese polos textos escritos presentes na aula e no contorno próximo,

iniciándose no seu uso e na comprensión das súas finalidades. 

Goza compartindo a escoita e a lectura en voz alta de textos literarios: contos,

lendas, poesías, …

Utiliza a biblioteca con respecto e coidado valorándoa como recurso informativo,

de entretemento e goce.

Exprésase  e  comunícase  utilizando  medios,  materiais  e  técnicas  propios  das

diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais.



Mostra interese por explorar as súas posibilidades de expresión e representación,

por gozar coas súas produccións e por compartir as experiencias creativas estéticas e

comunicativas.

Utiliza, na medida das súas posibilidades, a linguaxe audiovisual e  as tecnoloxías

da información e comunicación como vehículo de expresión e comunicación.

CRITERIO XERAL INDICADOR

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

- Exprésase e comunícase oralmente, con claridade e 
corrección suficientes, respondendo a diferentes 
intencións comunicativas.

-Toma en consideración os hábitos e as normas que rexen
as situacións comunicativas -respectar quendas de 
intervención, escoitar atentamente, respectar a opinión 
das demais persoas...

- Usa fórmulas e tratamento axeitadas para saudar, 
despedirse, presentarse, solicitar axuda, agradecer...

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

- Escoita e comprende mensaxes, relatos, producións
literarias, descricións, explicacións, informacións de 
diferentes emisores e emisoras: iguais, persoas 
adultas,diversos medios de comunicación (televisión, 
radio, webs..)

- Participa oralmente na vida da aula e na vida cotiá.

-Amosar unha actitude 
positiva cara á aprendizaxe
dunha lingua estranxeira, 
interesándose por 
participar en interaccións 
orais en rutinas, xogos e 
situación habituais de 
comunicación.

- Participa en producións orais sinxelas relativas a 
situacións e temas do seu interese: xogos, cancións, 
rimas, dramatizacións previamente traballadas e 
contextualizadas

-Amosar interese polos 
textos escritos da aula e 
no contorno próximo, 

- Valora e se interesa pola linguaxe escrita.

- Utiliza funcionalmente a lectura e a escritura como 



iniciando o seu uso e a 
comprensión das súas 
finalidades.

medios de comunicación, de información e de gozo.

-Producir diferentes 
textos individualmente ou 
en grupo con propósitos e 
intencións diferentes.

- Achégase á escritura para a produción de textos.

- Interésase por explorar os mecanismos básicos do 
código escrito e o coñecemento das súas características

-Gozar compartindo a 
escoita e a lectura en voz 
alta de textos literarios: 
contos, relatos, lendas, 
poesías, rimas, adiviñas...

- Interésase en participar nas actividades de escoita e 
lectura de textos literarios

- Aprecia a estética dos textos literarios, gozando das 
sensacións que o ritmo, a rima e a beleza das palabras 
producen.

- Amosa interese por compartir interpretacións, 
sensacións e emocións provocadas polas producións 
literarias.

-Utilizar a biblioteca con 
respecto e coidado, 
valorándoa como recurso 
informativo, de 
entretemento e gozo.

- Entende a necesidade das normas de funcionamento da 
biblioteca -manter silencio, colocar os libros no seu sitio,
cumprir os prazos de préstamo- e as respectan.

- Recoñece a biblioteca como recurso de pescuda de 
información e lugar de entretemento.

-Expresarse e comunicarse
utilizando medios, 
materiais e técnicas 
propios das diferentes 
linguaxes
artísticas e audiovisuais.

- Sérvese das diferentes representacións para plasmar 
as súas vivencias, emocións e sentimentos, facendo uso 
dos materiais, instrumentos e técnicas propios destas 
linguaxes.

- Interésase e amosa curiosidade por incorporar ás súas 
producións libres diferentes materiais, técnicas e 
recursos tecnolóxicos.

-Mostrar interese por 
explorar as posibilidades 
de expresión e 
representación, por gozar 
coas súas producións e por 
compartir as experiencias.

- Experimenta e explora as posibilidades expresivas do 
corpo, da voz, dos elementos plásticos e dos sons.

- Expresa as distintas impresións que lle producen a 
cadaquén as obras artísticas.

Utilizar, na medida das 
súas posibilidades, a 
linguaxe audiovisual e as 
tecnoloxías da información 

- Accede e emprega as tecnoloxías da información e 
comunicación.

- É quen de prender e apagar o ordenador, manexar o 
rato, identificar e usar iconas para acceder aos 



e comunicación como 
vehículo de expresión e 
comunicación.

programas con progresiva autonomía, escanar, imprimir, 
facer fotografías...

Prestarase atención tamén á avaliación doutros aspectos da vida escolar: 

a coordinación entre os profesionais que imparten a súa laboura na nosa aula; a 

regularidade e calidade da relación cos pais, nais e titores legais e a súa 

participación no proceso de aprendizaxe d@s nos@s cativ@s; a adecuación da 

planificación e temporalización tanto do proxecto como a súa idoneidade para 

acadar as competencias chave e desenvolver as múltiples intelixencias dos 

nenos e nenas da nosa aula.

10. APARTADO  COVID

No caso dun novo confinamento o traballo da aula seguirá a través do blog da aula :

http://auladostriangulos.blogspot.com.es/

e do correo electrónico:

trianguloguisamo@gmail.com

A través de dito correo e de chamadas telefónicas ás familias, faremos un seguimento
dos obxectivos, grados de consecución dos mesmos, dificultades….

mailto:trianguloguisamo@gmail.com
http://auladostriangulos.blogspot.com.es/
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