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1- CONTEXTUALIZACIÓN E XUSTIFICACIÓN.

A escola de Silvoso está situada no lugar de Ouces- Silvoso e consta dunha 

unidade que escolariza alumnos de 3, 4 e 5 anos. O edificio consta dun aula e 

un espacio que serve de almacén, onde se garda material de Educación Física e 

outros materiais. Neste espazo tamén están situados os baños. Ten un espazo 

exterior que abarca o frente e un lateral da escola dun metro e medio de 

ancho, aproximadamente, que serve de patio de xogos, completamente pechado.  

Este espazo non ten zoa verde, e é de dimensións bastante reducidas, o que 

limita certas actividades no exterior. Sen embargo a aula ten un tamaño 

considerable, espaciosa e con moita luz. Nela lévanse a cabo todas as 

actividades, incluída a E.F. , ao non contar con outro espazo para poder facelo. 

O acceso ás dependencias é por medio dunha escaleira.

A maior parte do alumnado que acude á escola é da propia parroquia de Ouces,

pertencentes a familias cun nivel cultural medio. A relación escola- familia é moi

fluída, con intercambio de informacións en calquera momento que se precise. 

Este curso escolarízanse 18 nenos e nenas, de 3, 4 e 5 anos.

Esta programación está deseñada específicamente para a aula de Silvoso, tendo 

en conta as características do entorno, das familias, d@s alumn@s e, por suposto,

baseándonos sempre nos anteriores niveis de concreción. E por suposto tense 
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moi presente a situación pandémica actual, que dende o mes de marzo cambiou 

sustancialmente as vidas de todos.

Todas as medidas que temos que adoptar para adaptarnos á “nova normalidade” 

cambia notablemente a forma que temos de entender o ensino e na Educación 

Infantil e vai condicionar moitísimo a nosa práctica na aula.

Inicialmente neste curso teremos como prioridade o aspecto emocional e social 

dos nosos alumnos e alumnas: en que medida lles afectou ou lles está afectando

a situación, como se senten, que tipo de relacións sociais teñen, como se teñen 

que relacionar na escola...

Coma sempre, traballaremos por proxectos e secuencias didácticas, non perdendo

nunca de vista o enfoque globalizador, que debe ser o punto de referencia 

desta etapa educativa. Procurarase organizar proxectos negociados e 

consensuados cos nenos e nenas á vez que se vai completando esta 

programación de aula con outras propostas didácticas derivadas das propias 

necesidades da aula, das propostas dos equipos docentes e do propio entorno 

(Magosto, Nadal, Día da Paz, Entroido, Letras Galegas....). 

Este curso (seguindo a liña de traballo por proxectos dende hai uns anos) 

abordaremos un proxecto común para todo o CRA : Auga-Agua-Water. Tendo en

conta que en cursos pasados, nenos e familias estiveron moi motivados, 

tentaremos implicalos nun tema, a priori, atractivo e que permite abordar 
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múltipes aspectos dos 3 ámbitos de coñecemento.

Paralelamente abordaranse outras secuencias didácticas (ás veces incluídas no 

propio proxecto ou traballadas de xeito simultáneo) e micro proxectos que 

poidan xurdir por iniciativa dos cativos.

2- OBXECTIVOS PARA 3º, 4º E 5º 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 
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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.
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• 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 
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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.
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• 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.

8



PROGRAMACIÓN DE AULA. ESCOLA DE SILVOSO. CURSO 2020-21.

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.
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• 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 
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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. 

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

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

seus requerimentos.

· 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.

· 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, 
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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.
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· 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 auga como elemento vital na natureza: hixiene, alimentación, hábitats, o seu 

ciclo na natureza, diferentes estados da mesma...

· 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.
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· 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.
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· 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.
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· 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.
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· 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.
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· 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 compañeiros e 

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 
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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.

4- PROXECTOS E SECUENCIAS DIDÁCTICAS.

    O PORQUÉ DO TRABALLO POR PROXECTOS.

A organización do traballo por proxectos é moi motivadora, tanto para o 

alumnado como para o profesorado. Aos nenos ofréceselle a posibilidade de 

facer propostas, tomar decisións, organizar a súa acción; para os mestres é unha

ferramenta que permite englobar contidos de diferente índole con eixes 

temáticos que interesan sumamente ao alumnado. Partimos destes obxectivos a 

partir dos cales desenvolvemos o traballo:

• Favorecer nos nenos e na nenas o desenvolvemento dunha personalidade 

autónoma, participativa e creativa capaz de desfrutar, de elexir e tomar 

decisións.

• Facer aos alumnos protagonistas do proceso de aprendizaxe, facilitando a 

súa participación na elección e realización de actividades, na toma de 
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decisións na aula...

• 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

diversos tipos de linguaxe.

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

os seus sentimentos e pensamentos a través das súas produccións e 

manifestacións artísticas.

• Implicar ás familias no proceso ensino- aprendizaxe e na vida da escola.

A forma de traballo vaise ver moi condicionada pola situación, xa que moitas das

actividades “por excelencia” de traballo por proxectos non poden ser levadas a 

cabo para poder dar cumplimento á normativa sanitaria: participación das 

familias en obradoiros na aula ou aportacións de materiais elaborados na casa 

coa familia (entre outras). Polo tanto todo todo isto será levado a cabo a 

través de soporte informáticos: videos, fotos… o que privará ao proceso da súa 

esencia.

Nun principio programamos en base a unha serie de secuencias didácticas e 

proxectos  e dende os cales temos un punto de partida, pero sempre temos que

ter en conta que este é un plantexamento flexible, que pode ter cambios e 
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modificacións en función dos intereses dos nenos e das necesidades do proceso 

educativo. Este é un punto fundamental da metodoloxía e do traballo por 

proxectos.

• A AUGA. Pensado como un proxecto común e eixe central pero á vez 

aberto a diversas posibilidades de traballo en función dos propios 

intereses e peculiaridades de cada escola. Os propios nenos e o discurrir 

do proxecto é o que vai marcar a temporalización. Non obstante 

tomaremos como referencia os seguintes puntos en torno aos ámbitos de 

coñecemento que establece o curriculo:

• Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal: a auga como elemento 

para a hixiene, a alimentación e na vida diaria das persoas.

• Coñecemento da contorna: presencia da auga na natureza (mares, 

océanos, ríos, lagos...), os seus estados, a auga na vida dos animais.

• Linguaxes: comunicación e representación: contos, experimentos, cancións, 

obras de arte nas que está presente a auga.

Paralelamente en cada trimestre temos previsto o traballo dunha serie de 

secuencias didácticas. 

1º TRIMESTRE.

– Chegamos e comezamos!! Adaptándonos todos e todas á nova normalidade,

24



PROGRAMACIÓN DE AULA. ESCOLA DE SILVOSO. CURSO 2020-21.

coa asunción de novas normas de organización e de relación cos demáis.

Plantexaremos actividades coñecidas para eles, pero descoñecidas na 

forma de execución das mesmas. Os nenos de 3 anos que se escolarizan 

por primeira vez xa asumirán estas novas normas, que poderán ir sendo 

modificadas se a situción o permite.

– Neste trimestre tamén traballaremos o Outono, o Magosto e Samaín e o 

Nadal.

2º TRIMESTRE.

– O inverno. A Paz.

– O Entroido.

– Día de Rosalía.

3º TRIMESTRE

– A primavera.

– Día do libro.

– Os Maios.

– San Xoán.

– As Letras Galegas.

Nos tres trimestres tamén traballaremos diversas festividades destacadas dentro

do calendario escolar e outras que nos parecen interesantes (día sen coches, do
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lavado de mans, da reciclaxe, Dereitos do neno, Semana da prensa... 

Tamén se traballará a ARTE, tendo como referencia obras que inclúan a auga na

súa temática: pintura, música, literatura (contos, historias, refráns...)

Teremos tamén sesións de RELAXACIÓN, IOGA E MINDFULNESS a través de

contos, cancións e outros recursos.

Por suposto non esquecemos a importancia que teñen os VALORES na educación

en xeral e na educación infantil en particular.  Vemos que estes están 

integrados en toda a práctica educativa: en obxectivos, contidos, actividades..., 

polo que se traballan de xeito globalizado e ao longo de toda a etapa mediante

actividades específicas que esixen poñelos en práctica e reflexionar sobre eles. 

Tamén son traballados de xeito transversal en todas as situacións que se poidan

dar na escola: “conflictos” entre os nenos, axuda para algunha actividade, 

conversas, actividades grupais... Preséntoos do seguinte xeito:

– Educación ambiental, coidado da natureza, traballo de reciclaxe de lixo e

con materiais de refugallo.

– Educación viaria. En colaboración co Concello de Bergondo recibimos

visitas de Protección Civil, ademais de xogos, contos e actividades na aula.

– Educación  na  Igualdade: a promoción  da  igualdade  entre  mulleres  e

homes é un principio fundamental na escola, xa que é a semente da sociedade

presente e futura.  Fomentaremos no noso alumnado a ruptura cos estereotipos
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sexistas e matizaremos a influencia e participación das mulleres na historia ou

na ciencia.

– Educación para a saúde. Traballo de hábitos relacionados coa autonomía

persoal, hixiene, hábitos para previr contaxios de enfermidades…  (neste

curso  con  máis  razón).  Incídese  especialmente  na  necesidade  dunha

alimentación saudable, con alimentos reais e evitando os ultraprocesados.

5- METODOLOXÍA

A posta en marcha desta programación partirá dos principios de intervención 

educativa que conduce á necesidade de facer explícitos os principios 

metodolóxicos que deben enmarcar a acción pedagóxica nesta etapa.

As aprendizaxes que o neno ou nena realiza nesta etapa contribuirán ó seu 

desenvolvemento na medida en que constitúan aprendizaxes significativas. Para 

iso, debe poder establecer relacións entre as súas experiencias previas e as 

novas aprendizaxes. O proceso que conduce á realización destas aprendizaxes 

require que as actividades  que se leven a cabo teñan un sentido claro para 

eles e elas. O que se pretende é ensinar aos nenos/as a “aprender a aprender”

a través da súa propia acción, xa que isto conduciraos directamente a unha 

modificación dos seus esquemas de coñecemento.

A  perspectiva  globalizadora  perfílase  coma  a  máis  axeitada  para  que  as

aprendizaxes que os nenos e nenas realicen, sexan significativas. O principio de
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globalización supón que a aprendizaxe sexa o producto do establecemento de

múltiples conexións, de relacións entre o novo e o xa aprendido. Este proceso

de achegamento do alumnado á realidade que quere coñecer dará froito, se

permite que as relación que se establezan e os significados que se constrúan

sexan amplos e diversificados.

O  xogo  será  a  principal  actividade  do  neno/a  a  esta  idade  posto  que  o

aprendido a través da vivencia e do xogo é moito máis efectivo e duradeiro xa

que os nenos/as pasan a participar activamente no proceso de construcción do

coñecemento.  Como,  ademáis,  tanto o alumnado coma o profesorado ten que

sentirse motivado a participar neste proceso de construcción, resultará básica a

aportación do adulto e a súa intencionalidade de partir de interés dos nenos e

nenas, das súas propias propostas e motivacións, e artellar ó seu arredor as

secuencias susceptibles de axudarlles a aprender constructivamente. A Educación

Infantil acada pleno sentido nun marco de colaboración entre os elementos que

inciden no proceso educativo dos nenos e nenas: o equipo docente e as familias.

A  organización do espazo tamén é un recurso educativo  de primeira  orde.

Procurarase  que  os  nenos  e  nenas  dispoñan  de  espazos  axeitados  a  cada

actividade, para actividades de carácter individual e en grupo. É fundamental

que perciban estes espazos como algo propio, polo que os faremos partícipes na

súa creación, orde e mantemento. Neste curso establécense grupos colaborativos,
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polo que cada grupo terá que ter o seu propio espazo

En canto aos  recursos  humanos,  ademáis  de min como titora,  contamos con

mestres especialistas de Música, Audición e Linguaxe, Educación Física, Inglés e

Relixión Católica. Contamos cunha mestra de apoio para reforzar a alumnos que

o necesiten. 

A organización do tempo é flexible, tendo en conta o dito ata este momento: as

características de pensamento dos nenos, o seu xeito de aprender e os principos

de aprendizaxe significativa e enfoque globalizador. Distribuimos o  horario de

aula do seguinte xeito, tendo en conta a PXA.

VER PÁXINA SEGUINTE
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LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9,00 Rutinas de 
entrada. 
Asamblea.
Traballo da fin de 
semana.

Rutinas de
entrada.
Asamblea.

Rutinas de
entrada.
Biblioteca

Rutinas de
entrada.
Asamblea.

Rutinas de
entrada.
Asamblea.

10,00 Proxecto ou
secuencia
didáctica.

Proxecto ou
secuencia
didáctica.

Actividades
de biblioteca. INGLÉS MÚSICA

11,00 RECREO
Rutinas aseo/

petisco.

RECREO
Rutinas aseo/

petisco.

RECREO
Rutinas aseo/

petisco.

RECREO
Rutinas aseo/

petisco.

RECREO
Rutinas aseo/

petisco. 

12,00
E. F. Proxecto ou

secuencia
didáctica.

RELIXIÓN/
ATENCIÓN
EDUCAT.

Proxecto ou
secuencia
didáctica.

Plástica/
experimentos.

13,00 Ioga/mindfulnes Conto/xogos Conto/xogos Conto/xogos Conto/xogos

Procuramos respectar  ao máximo as  rutinas  diarias xa que constitúen unha

referencia  estable  para  os  nenos  na  percepción  dos  tempos  e,  polo  tanto,

constitúen un recurso educativo de primeira orde. O establecemento das rutinas

depende de cada mestre, do que queiramos traballar, da diversidade dos nenos

30



PROGRAMACIÓN DE AULA. ESCOLA DE SILVOSO. CURSO 2020-21.

e nenas... pero basicamente as liñas xerais son as seguintes:

• Saudamos ao entrar. 

• Colocamos e organizamos as nosas cousas.

• Reparto de nomes/ pasamos lista.

• Reconto presentes e ausentes.

• Establecemento día da semana/ mes. Traballo do día. Reconto presentes
e ausentes.

• Establecemento da data/ tempo atmosférico.

• Conversa na asamblea. Organizacion do traballo diario.

• Aseo antes do petisco. 

• Petisco.

• Recreo/ relaxación e volta á calma despois. Recollida xogos.

• Rutinas dos encargados.

• Rutinas de saída: poñer en orde a aula, materiais, as nosas cousas...

• Despedímonos ao marchar.

Procuramos que o ensino sexa activo, que os nenos e nenas sexan protagonistas 

da súa propia aprendizaxe a través da acción, da experimentación, do xogo, xa 

que este último é o recurso máis rentable que os nenos utilizan para entender 

a realidade. É por iso moi importante o feito de potenciar o xogo autónomo, 

dirixido, individual e colectivo. É un recurso metodolóxico que axuda aos nenos 

no seu proceso social, afectivo e intelectual.
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Por suposto, no traballo por proxectos é indispensable unha boa comunicación 

coas familias, favorecer a súa implicación e participación. Ao inicio de cada 

proxecto ou secuencia didáctica  propónselles sempre a súa participación, sexa 

de modo directo ou indirecto. A existencia de relacións fluidas entre familias e 

escola é sempre beneficioso para os alumnos, xa que camiñamos nunha mesma 

dirección, unificando criterios e pautas, obxectivos e fins que teñen como meta 

que o desenvolvemento da personalidade dos nenos e o seu proceso de 

aprendizaxe sexa óptimo. Neste curso, seguindo o protocolo e as recomendacións 

establecidas, as familias non poderán acceder á escola salvo en circunstancias 

moi excepcionais nin tampouco se poderán facer aportacións de materiais en 

formatos físicos, tan só dixitais. Polo tanto as visitas e obradoiros coas familias 

están, temporalmente, suspendidos. As aportacións de materiais poderanse facer 

sempre e cando sexa un material de fácil desinfección ou que se poida deixar 

en “cuarentena” antes da súa utilización na aula.

Establecese unha canle de información unidireccional (escola-familias) por medio 

da mensaxería Telegram que nos serve para transmitir informacións de carácter 

xeral. Do mesmo xeito utilizamos o correo-e e teléfono para intercambiar 

informacións coas familias. As titorías, este curso, faranse por teléfono ou 

videoconferencia.

O blogue de aula tamén é unha ventá para que as familias poidan ver o 

32



PROGRAMACIÓN DE AULA. ESCOLA DE SILVOSO. CURSO 2020-21.

traballo e actividade na aula.

Temos que ter en conta a atención á diversidade, un dos principios nos que 

debemos basear a educación, un plan que debe ser á vez integral e integrador. 

Temos en conta é o nivel madurativo dos nenos que fai que, ao mellor, algún 

precise dun reforzo ou apoio. Tamén prevemos a intervención no ámbito da 

linguaxe xa que cada vez detectamos que máis nenos precisan desta intervención

directa. Estas actuacións levaranse a cabo co traballo coordinado co 

departamento de Orientación e a mestra de AL.

6- ACTIVIDADES DIDÁCTICAS.

As actividades serán deseñadas para acadar os obxectivos propostos e traballar

os contidos, todas elas dentro dos proxectos e secuencias didácticas que se 

levarán a cabo. Como xa mencionabamos anteriormente, a atención á diversidade

é un principio fundamental nos que debemos basearnos á hora de programar e 

deseñar actividades e con máis razón nunha escola mixta. Por iso as actividades

están pensadas para adaptalas ao 4º, 5º e 6º nivel  de Educación Infantil, en 

función das capacidades dos nenos de cada idade. Tamén deseñarei actividades 

de reforzo e ampliación. As primeiras para aqueles nenos que presenten algún 

tipo de dificultade para realizalas, para os que o seu nivel de desenvolvemento 

non lle permita levalas a cabo pero que poden realizalas con axuda. As 
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segundas para os que superen o nivel de dificultade establecido inicialmente.

– Actividades libres, de xogo libre e exploración de materiais.

– Actividades propostas polas mestras tanto no seu deseño coma na súa 

execución.

– As rutinas diarias (ver apartado de metodoloxía).

– Actividades de tipo individual,  do propio nenos, resolver unha situación 

cos seu propios recursos.

– Actividades por parellas ou en pequeno grupo, como poden ser pequenos 

xogos, puzzles, dominós, ordenador, responsabilidades compartidas...

– De escola ou grupo- clase: saídas pola contorna, asambleas, 

dramatizacións, xogos en gran grupo, actividades colectivas en PDI, murais

colectivos...

– Actividades de centro, con todas as escolas do CRA, este curso non se 

programan, soamente serán levadas a cabo por videoconferencia entre 

escolas.

Durante toda a etapa incidirase especialmente na adquisición e desenvolvemento

dos seguintes hábitos, e que iniciaremos xa no mes de setembro:
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HÁBITOS DE AUTONOMÍA

- no vestir 

1. vestirse, abotoar e desabotoar, subir e baixar cremalleiras 

2. diferencia-lo dereito e o revés da roupa 

3. coñece-la parte de diante e de atrás da roupa

            - de desprazamento

1. subir e baixar escaleiras 

2. saltar cun pé, con dous,… 

3. desprazarse e orientarse nos lugares habituais 

4. andar sen bater cos demáis  

- de orde, hixiene e limpeza persoal 

1. ordear e coidar a roupa 

2. ser independente para satisface-las necesidades básicas 

3. lavar a cara e as mans só.

HÁBITOS DE RELACIÓN.

-Coñecer e utiliza-los nomes d@s compañeir@s 
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-Colaborar nas tarefas de clase 

-Axudar @s compañeir@s que o necesiten 

- Prestar e cede-los obxectos propios e volve-los prestados 

-Manter unha actitude de respecto cara @s compañeir@s 

-Usa-las  formas  de  relación  social:  saudar,  despedirse  agradecer  e

disculparse 

-Saber escoitar ós demais cando falan 

-Participar activamente nas conversas 

-Falar cun ton de voz axeitado 

-Saber espera-la quenda nas actividades 

- Acepta-las normas da clase 

HÁBITOS DE TRABALLO

- Mante-la postura axeitada na realización das actividades 

- Prestar atención ás explicacións, ás normas e ó traballo que se lles

dean.

- Acaba-lo traballo proposto 

- Presenta-lo traballo limpo e ordeado 

- Recolle-los xoguetes e os materiais utilizados para face-los traballos 
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- Traballar sen amolar @s compañeir@s da mesa 

- Comparti-lo material colectivo 

- Utiliza-lo material axeitadamente 

-Segui-las instruccións verbais coñecidas e as novas para a realización

dun traballo. 

7- CONTRIBUCIÓN AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

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. 

Na aula procuremos contribuír ao desenvolvemento das competencias do seguinte

xeito:

Competencia en comunicación lingüística:

· Levando a cabo actividades de expresión oral  nas  que nenos e nenas

participen  activamente:  realizar  asembleas,  contar  e  dramatizar  contos,

conversar, debater, cantar…

. Facilitando situacións nas que os nenos conten cousas sobre a súa vida
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familiar e social fóra da escola.

· 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,  lendo e 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.
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· Fomentando  a  resolución  de  problemas  cotiás  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.

. Actividades de comparación de formas, características, tamaño, cores... de

ordenación, secuenciación e clasificación.

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 nenos e as nenas aprendan formulando e respondendo

preguntas,  interpretando  feitos,  expresando  opinións  e  contrastando  esas

opinións coas dos seus compañeiros e compañeiras.

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

Tratamento da información e competencia dixital:
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· Habilitando un dos recunchos da aula para uso de ordenador e outros

elementos audiovisuais.

· Elaborando  recursos  de  aula  propios  en  soportes  diversos.  Utilizamos

recursos  dispoñibles  na  rede  para  elaborar  actividades  propias  e  tamén

utilizamos algunhas xa elaboradas que se adapten ao traballado.

· Iniciándose na utilización do encerado dixital.

· Usando o ordenador como ferramenta para buscar e atopar información

( Galerías de imaxes)

· Fomentando un uso controlado e non abusivo do ordenador.

.  Visitas  aos  blogues  das  escolas  e  do  centro  como  outra  forma  de

comunicación cos nenos de outras escolas do CRA e do centro coas familias.

Neste senso pretende ser un recuncho para enlaces e páxinas webs interesantes

para as familias e outros materiais,  así como unha “ventá” pola que poidan

seguir as dinámicas das aulas.

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
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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.

. Potenciando destrezas e habilidades que os capaciten para vivir cívicamente

en sociedade como a tolerancia, empatía, consideración cara os outros...

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 onde 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 alumnos e alumnas copartícipes do proceso de aprendizaxe.

· Facilitando a participación de todos na elección e realización de actividades

e na toma de decisións na aula.
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Autonomía e iniciativa persoal:

· Potenciando que realicen por si mesmos todas aquelas tarefas que sexa

posible.

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

· Desenvolvéndose con autonomía nas actividades máis cotiás e nos hábitos de

hixiene.

· Movéndose polo espazo de xeito autónomo.

8- PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

A avaliación nesta etapa educativa, será global, continua e formativa, adaptada

ás necesidades e características de cada un dos nenos/as. A técnica primordial

de avaliación na Educación Infantil será a observación directa e sistemática.

Hai tres momentos esenciais para a avaliación do proceso: avaliación inicial, 

avaliación formativa e avaliación final. 

A avaliación inicial é aquela que levamos a cabo ó principio do curso escolar, ou

ó principio de cada proxecto para coñecer que é o que saben os nenos/as e así

poder adaptar a programación prevista. Para a realización do primeiro tipo de 

avaliación inicial, referida ó inicio da escolarización , procederemos a recabar 

datos do alumando mediante unha entrevista inicial coas familias a realizar 
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antes da incorporación dos nenos e nenas nas aulas e nas que obteremos datos

sanitarios, motores, lingúísticos,... Tamén realizaremos unha observación directa 

na aula durante o período de adaptación na que recabaremos datos referidos á

actitude do neno/a á chegada á escola, o tipo de relacións que establece cos 

seus iguais e cos mestres/as, a actitude ante o xogo, o traballo,... o grao de 

autonomía para vestirse e desvestirse, ir ao baño,...

O  segundo  tipo  de  avaliación  que  debemos  levar  a  cabo  é  a  avaliación

formativa. Realízase ao longo de todo o curso escolar e permite ir coñecendo os

cambios  que  se  producen  nos  nosos  alumnos  como  resultados  das  nosas

intervencións. Podemos así ir determinando as dificultades que poidan xurdir e

establecer as correccións oportunas. Igual que na inicial, a técnica de maior

eficacia é a observación directa e sistemática.

E o terceiro e último tipo, a avaliación final, é aquela que se desenvolve ó final

dun proceso de aprendizaxe. Serve para coñecer o que os nenos/as acadaron,

para coñecer a consecución dos obxectivos formulados a nivel de programación.

Para realizar esta avaliación contrastaremos todas as avaliacións realizadas, xa

que isto nos permitirá saber se o neno/a avanzou ou non. Polo tanto, nesta

avaliación debemos valorar non só ao alumno/a,  senón tamén o proceso de

ensino-aprendizaxe e a nosa intervención educativa.

Ao final de cada trimestre realizarase a avaliación pertinente e entregarase un
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boletín informativo ás familias do alumnado, onde se informará da evolución dos

seus fillos/as.

Como xa se sinalou, a observación diaria é a que nos vai axudar aos docentes a

saber os progresos e dificultades dos nosos alumnos/as, pois o contacto directo 

e diario con eles/as é o que nos dá a información básica do proceso de 

ensinanza- aprendizaxe. Así, observaranse, entre outros, os seguintes aspectos:

-  A  súa  actitude  diaria  na  aula,  normas,  relación  cos  compañeiros/as,

mestres/as,...

- A participación en traballos e actividades individuais e grupais.

- A presentación destes traballos.

- A súa propia reflexión sobre os feitos.

    - Os seus traballos de expresión plástica, dramática, musical, oral, escrita, ...

A pesares de que a observación directa será o principal instrumento de

avaliación, empregaranse estes outros instrumentos para facela máis obxectiva

e sistemática:

• A entrevista: considérase indispensable e fundamental; levarase a cabo,

xunto cun cuestionario, a principio do curso ou cando a ocasión así o

requira.  

• Rexistros  de  observación:  ao  finalizar  cada  proxecto  ou  secuencia
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didáctica realizarase un pequeno rexistro de avaliación para constatar o

avance dos nenos/as. 

• Coloquios e diálogos: ás veces sinxelas preguntas ou coloquios serven para

averiguar as destrezas e os coñecementos acadados polos nenos/a. 

• O diario de aula: será un pequeno caderno no que se anotarán aqueles

aspectos que poidan ser interesantes, pequenas anécdotas, actitudes dos

nenos/as,  comportamentos,  reflexións  e  as  nosas  actuacións  ante

determinadas situacións (autoavaliación). 

Outro aspecto a avaliar será a nosa práctica educativa, polo que se terán en

conta aspectos tales como: 

• A organización da aula.

• O aproveitamento dos recursos do centro.

• A relación entre profesor/a e alumnos/as.

• A relación familia-centro.

•  A relación entre mestres/as.

• A convivencia entre alumnos/as.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA AS TRES ÁREAS. 

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.
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· Mostra autonomía e iniciativa na adquisición de hábitos e condutas 

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

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.
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· 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.

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.
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· 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.

Cada un dos criterios de avaliación contan cunha serie de indicadores que 

permiten determinar o grao de consecución dos mesmos.
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