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1. INTRODUCCIÓN

1.1. XUSTIFICACIÓN

A presente programación anual toma como referencia o Deseño 

curricular Base da Comunidade Autónoma de Galicia establecido pola 

L.O.E (Lei orgánica 2/2006) publicado no Decreto 330/2009 do 4 de 

xuño e que se mantén sen modificación algunha na L.O.M.C.E (Lei 

orgánica 8/2013). Tívose tamén en conta o Decreto de mínimos de Ed. 

Infantil derivado da L.O.E. así como as indicacións realizadas na lei 

para a Educación Infantil. Consideroue tamén o indicado na orde do 25 

de xuño de 2009 sobre a “implantación, desenvolvemento e avaliación 

do segundo ciclo de Educación Infantil.

Por último, tamén terei en conta o indicado no Proxecto educativo do 

centro así como na Programación de Ciclo.

Na Programación de aula adecúanse os elementos do currículo ao meu

grupo de alumnos/as coas súas experiencias, características  acordes

á idade. 

Este curso académico temos unha realidade diferente a outros anos

provocada pola pandemia do COVID-19, que fixo que tivésemos que

cambiar a organización e metodoloxías das aulas.

Adaptaremos a nosa programación ao Protocolo COVID elaborado no

noso centro basado nas instruccións da Consellería.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN



A. Características do contorno.

A escola de Vixoi  está situada no lugar de San Fiz, no Concello de

Bergondo. Trátase dunha zona rural, cercana a Betanzos e a Cortiñán.

A escola está ubicada ao lado da igrexa e do pazo de Trasdoval.

Está rodeada de casas.

B, Características do centro.

O edificio ten dúas plantas, a aula no baixo e na primeira planta un aula

de xogos , Música e psicomotricidade.

No  portal  de  entrada  ó  edificio  está  o  rocho  onde  se  gardan  os

productos e utensilios da limpeza; ó lado as escaleiras de acceso ao

segundo  andar.  No  interior  do  edificio  atópanse  o  vestíbulo,  dous

servizos e a aula, que ten unha superficie aproximada de 40 metros

cadrados.

A escola dispón dun patio de recreo con peche perimetral,  de zona

verde,  coa sombra dun limoeiro e dous bambáns para desfrute dos

nenos/as. No lateral dereito do edificio hai un patio cuberto duns 30

metros cadrados.

Tamén dispón na parte  traseira  dun pequeño espazo con areeiro  e

xogo de auga.

A escola  de  Vixoi  forma  parte  do  CRA de  Bergondo  e  os  mestres

especialistas ( Ed. Física,Inglés, Música, Relixión, Audición e Linguaxe)

van por todas as escolas.

C. Características do alumnado

As familias son, na súa maioría,  dun nivel  cultural  medio e os seus

traballos están dentro do sector servizos.

A lingua materna da maioría do alumnado é o castelán., tal como se

indica  na  Addenda  do  Proxecto  Lingüístico  do  centro,  basada  nas

enquisas ás familias.

A relación  da  profesora  coas  familias  será  constante  e  fluída,  con

comunicacións via e-mail habituais.



Nesta escola escolarízanse alumnos/as de 3 a 5 anos.

Actualmente só están escolarizados 5 alumnos de 6º de Ed. infantil e 2

de 4º de Ed. Infantil.

2. CONCRECIÓN CURRICULAR

2.1. OBXECTIVOS

4º NIVEL DA EDUCACIÓN INFANTIL

Coñecemento de si mesmo/a e autonomía persoal

• Coñecer  e  explora-lo  seu  corpo,  identificando  algúns  dos  seus

segmentos e elementos.

• Identificar  algunhas  das  características,  calidades,  posibilidades  e

limitacións persoais e iniciarse na diferenciación coas características

dos demais.

• Recoñecer a existencia doutras persoas dentro do noso medio e fóra

del que posúen diversos trazos físicos e que teñen distintas formas de

vida.

• Descubrir  as  posibilidades  motrices  e  posturais  do  seu  corpo,

progresar na súa coordinación e na adecuación ás diversas actividades

cotiás, lúdicas e de expresión.

• Aumentar o sentimento de autoconfianza na resolución de problemas

da vida cotiá e iniciar o desenvolvemento de estratexias para satisfacer

de forma progresivamente autónoma as súas necesidades básicas.

• Identificar as sensacións e percepcións do propio corpo utilizando os

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

• Iniciar o desenvolvemento da coordinación óculo-manual necesaria

para as habilidades motrices de carácter fino.

• Iniciarse na interiorización 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.

• Recoñecer  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. 

• Iniciarse na planificación e secuencia da propia acción para resolver

problemas da vida cotiá,  e  desenvolver  actitudes de colaboración e

axuda cos outros.

Coñecemento do medio

• Observar,  explorar  e  manipular  obxectos  e  descubrir  as  súas

propiedades  mediante  a  experimentación  activa,  utilizando  as

posibilidades da representación matemática.

• Comparar  coleccións  de  obxectos  establecendo  relacións

cuantitativas e iniciarse na realización de series sinxelas.

• Iniciarse no coñecemento da serie  numérica en orde crecente  e

decrecente,  recoñecendo e controlando a  direccionalidade da grafía

dos tres primeiros números.

• Recoñecer  algunhas formas xeométricas planas,  discriminándoas

entre outras.

• Avanzar  no  coñecemento  de  novas  nocións  cuantitativas,

aplicándoas para resolver problemas sinxelos da vida cotiá.

• Adquirir  sinxelas nocións de orientación espacial,  aplicándoas ao

seu corpo e aos obxectos.

• Observar e explorar o medio natural, descubrindo os cambios que

se producen nel coa chegada das diferentes estacións.

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

das súas posibilidades.

.   Coñecer algúns dos diferentes hábitats que hai no noso planeta.



.   Recoñecer as características máis salientables da flora e da fauna

que se desenvolve neste hábitats.

• 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.

• Coñecer as características da súa vivenda, as súas dependencias e

as funcións de cada unha, observando os obxectos presentes nela..

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

dalgúns animais próximos a eles e valorar a súa importancia na vida

das persoas.

• Descubrir  novas  profesións,  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.

• Interesarse  polos  diversos  servizos  que  ofrece  a  vida  en

comunidade: lugares

de lecer e diversión.

• Descubrir  algúns  medios  de  transporte  e  as  súas  principais

características.

Linguaxes: comunicación e representación

• Expresar mediante a linguaxe oral desexos, sentimentos, emocións,

necesidades e ideas e comprender as mensaxes que lle comunican os

demais.

• 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.

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

extralingüísticos. 

• Achegarse  á  literatura  infantil  comprendendo,  reproducindo  e

recreando textos sinxelos 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.

• Mellorar a súa expresión oral aumentando progresivamente o seu

vocabulario.

• Valorar os usos sociais da lectura e da escritura como instrumentos

de comunicación, información e gozo.

• Comprender  as  mensaxes  audiovisuais  emitidas  por  algúns

instrumentos tecnolóxicos e entender a importancia e a necesidade de

utilizalos moderadamente.

• Recoñecer  as  cores  básicas  e  aplicalas  nas  súas  producións

artísticas.

• Coidar e utilizar correctamente os útiles e materiais da expresión

plástica.

• Achegarse  ao  coñecemento  de  obras  artísticas  presentes  e

pasadas expresadas en distintas linguaxes.

• Avanzar  no  coñecemento  das  posibilidades  comunicativas  e

expresivas que a música lles ofrece.

• Comprender  que  por  medio  do  corpo  pode  expresar  as  súas

emocións,  necesidades,  sentimentos e  desexos,  realizando diversos

desprazamentos polo espazo.

• Participar  e  gozar  coas  audicións  e  coas  dramatizacións  que

realizan  na  clase,  sendo  progresivamente  creativos  e  amosando

iniciativa.



• Iniciarse  no  coñecemento  dalgúns  medios  de  comunicación  e

información.

• Identificar algúns obxectos e recursos tecnolóxicos empregados nas

actividades cotiás: ordenador, reprodutores musicais, televisión, DVD,

videoxogos…, iniciándose no seu uso.

• Interesarse  por  coñecer  diferentes  culturas,  comportamentos,

costumes, tradicións, formas de vida...

6º NIVEL DA EDUCACIÓN INFANTIL

Coñecemento de si mesmo/a e autonomía persoal

• Coñecer e explorar o seu corpo, identificando os seus segmentos e

elementos e adquirindo 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  en  función  do  sexo  ou  de  calquera  resgo  físico  ou

psíquico.

• Coñecer, identificar, respectar e valorar 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 aos 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.

• Identificar  as sensacións e percepcións do propio corpo e do dos

demais.



•  Controlar as súas necesidades básicas e utilizar os sentidos como

medio para explorar o seu corpo, o dos demais e o seu medio próximo.

• Afianzar a coordinación óculo-manual necesaria para as habilidades

motrices de carácter fino.

• Desenvolver progresivamente a lateralidade do seu propio corpo, e

ser capaz de interpretar a partir del nocións direccionais.

• Afianzar  a  adquisición  de  hábitos  relacionados  coa  hixiene,  coa

alimentación,  coa  seguridade  e  co  coidado,  tanto  persoal  coma  do

ambiente escolar.

• Adquirir  e  valorar  hábitos  de  organización,  constancia,  atención,

iniciativa e esforzo.

• Identificar  e  localizar  os  sentidos,  empregándoos para  percibir  as

distintas sensacións corporais e descubrir e comparar 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 con nenas, nenos e adultos, axeitando o seu comportamento ás

necesidades e demandas dos outros.

Coñecemento do medio

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

descubrir  as súas propiedades mediante a experimentación activa e

establecer relaciones entre eles.

• Utilizar as posibilidades das formas de representación matemática e

iniciarse nas operacións sinxelas.

• Comparar  coleccións  de  obxectos  establecendo  relacións

cuantitativas  e  cualitativas  e  progresar  na  realización  de  series



progresivamente máis complexas identificando a lei  establecida para

facelo.

• Avanzar  no  coñecemento  da  serie  numérica,  recoñecendo  e

controlando a direccionalidade da grafía dos números do 0 ao 9, e ser

capaz  de  nomear  e  representar  esta  serie  en  orde  crecente  e

decrecente

• Identificar,  recoñecer  e  representar  algunhas formas xeométricas

planas,

discriminando estas formas entre outras figuras.

• Identificar algunhas formas xeométricas con volume.

• Avanzar  no  coñecemento  de  novas  nocións  cuantitativas,

aplicándoas para resolver problemas sinxelos da vida cotiá.

• Adquirir  novas  nocións  de  orientación  espacial,  aplicando  estas

nocións e as xa aprendidas no seu propio corpo e nos obxectos.

• Observar  e  explorar  o  medio  natural,  descubrindo  os  cambios

(vexetais,  animais,  climáticos,  vestido…)  que  se  producen  nel  coa

chegada das diferentes estacións.

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

das súas posibilidades.

.   Coñecer algúns dos diferentes hábitats que hai no noso planeta.

.   Recoñecer as características máis salientables da flora e da fauna

que se desenvolve neste hábitats.

• Ser autónomo no ámbito escolar, establecendo relacións afectivas

coas  compañeiras  e  compañeiros  e  coa  profesora  ou  profesor,  e

respectar as normas de

comportamento e organización da clase.

• Recoñecer e 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. 

• Coñecer e respectar outras formas de agrupamento familiar.



• Contribuír no mantemento da orde e limpeza da súa casa.

• Coñecer as características da súa vivenda, 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 e valorar a importancia que teñen para a vida e para a

conservación do medio.

• Avanzar  no  coñecemento  de  novas  profesións,  valorando  a

importancia que ten o traballo das persoas para o desenvolvemento e a

organización do medio social.

• Recoñecer e valorar a importancia que teñen para as persoas os

alimentos de orixe vexetal e animal.

• Coñecer  e 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.

Linguaxes: comunicación e representación

• Empregar  a  linguaxe  oral  e  outras  linguaxes  para  comunicar

desexos, sentimentos, emocións, necesidades e ideas e comprender e

interpretar as mensaxes que lle comunican os demais, recoñecendo a

linguaxe como 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  establecendo  relacións  entre  feitos  e  estruturando

correctamente o discurso.

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



extralingüísticos con significación para a nena e para o neno.

• Iniciarse no uso da linguaxe escrita, valorándoa como instrumento

de comunicación, información e gozo.

• Achegarse  á  literatura  infantil  comprendendo,  reproducindo  e

creando e recreando textos sinxelos de contos clásicos e de poemas

literarios, e amosar actitudes de valoración, gozo e interese por eles.

• Iniciarse  no  coñecemento  e  uso  dalgunhas  palabras  e  oracións

básicas en lingua estranxeira relacionadas coas rutinas da vida cotiá e

coas actividades que se realizan dentro e fóra da aula.

• Mellorar  a  súa  expresión  oral  aumentando  o  seu  vocabulario  e

construíndo frases cunha estruturación gradualmente correcta.

• Progresar nos usos sociais da lectura e da escritura valorándoas

como instrumentos de comunicación, información e gozo.

• Iniciarse  na  lectura  interpretando,  reconstruíndo  e  ordenando

imaxes e demais instrumentos da lingua escrita.

• Favorecer  a  habilidade lectora,  recoñecendo progresivamente  as

letras  como  compoñentes  das  palabras  máis  significativas  do  seu

medio.

• 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.

• Empregar  as  técnicas  e  os  recursos  básicos  das  formas  de

representación e expresión plástica, musical e corporal para aumentar

as súas posibilidades comunicativas e desenvolver a creatividade.

• Progresar nas 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.

• Coñecer  algúns  medios  de  comunicación  e  información  e  a  súa

importancia na sociedade actual.

• Identificar  algúns  obxectos  e  recursos  tecnolóxicos  habituais

empregados nas actividades cotiás: ordenador, reprodutores musicais,

televisión, DVD, videoxogos…, iniciándose no seu uso.

• 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.

2.2 CONTIDOS

4º NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL

Identidade e autonomía persoal

- Imaxe global do corpo.

- Características diferenciais do corpo.

- Sentimentos e emocións propios e dos demais.

- Os sentidos: o oído, a vista, o olfacto, o gusto e o tacto.

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



requirimentos.

- Movementos e posturas do corpo.

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

-  Hábitos  elementais  de  organización,  constancia,  atención,  iniciativa  e

esforzo.

- Coordinación de movementos.

- Exploración e identificación do propio corpo.

- Aceptación das características e identidade dos demais.

-  Utilización  dos  sentidos  na  percepción  da  realidade  exterior  e  na

exploración de obxectos.

- Identificación das necesidades e sensacións do propio corpo.

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

dos demais.

- Adecuación do comportamento a distintas situacións de actividade.

- Colaboración no mantemento da orde e limpeza na clase.

- Reprodución de diferentes posturas co corpo.

- Control do movemento en actividades motrices.

- Progresiva adopción de comportamentos de prevención e seguridade en

situacións habituais.

- Desenvolvemento de hábitos relacionados coa alimentación, coa hixiene e

co  coidado  da  saúde,  emprego  autónomo dos  útiles  necesarios  en  cada

caso.

- Desexos de coñecer o seu corpo.

-  Actitude  non  discriminatoria  ante  as  peculiaridades  persoais  dos  seus

compañeiros e das súas compañeiras.

- Deleite por manter limpa a súa escola.

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

-  Gozo co descubrimento das posibilidades motrices e  posturais  do seu

corpo.

-  Confianza  nas  capacidades  propias  para  satisfacer  as  necesidades



básicas.

- Gusto polo xogo.

- Interese por adquirir hábitos novos de alimentación, hixiene e seguridade

persoal.

- Pracer por ser progresivamente autónomo.

Coñecemento do medio

- Nocións básicas de orientación temporal: día e noite.

- Propiedades dos obxectos: a cor e a forma.

- As cores primarias.

- Nocións básicas de tamaño: grande-pequeno, longo-curto, alto-baixo.

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

aberto-pechado.

- Formas planas: círculo, cadrado, triángulo.

- Cuantificadores básicos: moitos-poucos, cheo-baleiro, un-ningún.

- Serie numérica: cardinais 1, 2, 3.

-  Hábitats,  flora e fauna do bosque atlántico,  os polos e a sabana e/ou

deserto.

- Plantas, froitas e fenómenos atmosféricos relacionados co clima.

- Estacións do ano.

- Algunhas características físicas dos animais.

- Algúns animais domésticos e salvaxes.

- Relación de utilidade entre os seres vivos e as persoas.

- A vida das plantas.

- Outros elementos do medio natural: terra, auga, aire.

- A clase: dependencias, obxectos e elementos persoais.

- A familia: membros, parentesco.

- A vivenda: dependencias e obxectos. Tipos.

- Algunhas normas de comportamento na casa e na clase.

- Ámbitos inmediatos do medio: a rúa.

- Algunhas normas de seguridade viaria.



- Profesións máis próximas.

- Medios de transporte próximos.

- Lugares relacionados coa diversión e co lecer.

- Festas e celebracións do ano.

- Observación, comparación e agrupación de obxectos pola súa forma, cor

ou tamaño.

-  Comparación  de  coleccións  de  obxectos  segundo  diferentes  criterios

cuantitativos.

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

nocións espaciais.

-  Situación  e  desprazamentos  polo  espazo  segundo  diferentes  nocións

espaciais.

- Estimación intuitiva da duración dalgunhas rutinas cotiás.

- Identificación dalgunhas figuras planas.

- Uso da serie numérica para contar elementos.

- Control da direccionalidade das grafías dos tres primeiros cardinais.

- Observación dos cambios que se producen no medio en relación co clima.

- Identificación dalgunhas plantas do medio e a súa utilidade.

- Valoración da importancia da realización de actividades en contacto coa

natureza para a saúde e o benestar.

- Identificación e diferenciación dalgúns animais.

-  Observación da relación de utilidade entre as persoas e  os animais  e

plantas.

- Identificación dos coidados que necesitan as plantas.

- Discriminación e rexeitamento daqueles xogos e xoguetes que impliquen

loita, violencia e perigo.

- Observación, exploración e manipulación de obxectos relacionados coas

diferentes profesións.

- Observación, exploración e manipulación de diferentes obxectos.

- Coñecemento da organización da clase e orientación autónoma nela.



-  Descrición da súa familia  e identificación do parentesco entre os seus

membros.

- Coñecemento e cumprimento das normas elementais de educación viaria.

- Identificación e recoñecemento da utilidade dos medios de transporte.

- Observación guiada dos elementos da paisaxe urbana.

- Coñecemento dos diversos servizos relacionados coa diversión e co lecer

do medio próximo.

- Gozo coa actividade matemática.

- Gusto por discriminar as formas das figuras planas.

- Esforzo por asociar  correctamente a grafía dos tres primeiros números

coas súas cantidades.

- Pracer por contar obxectos.

- Interese por coñecer e aplicar os distintos cuantificadores.

- Interese por coñecer as cores.

- Desexos de coñecer os cambios que se producen no medio relacionados

co clima.

- Interese por desenvolverse de forma progresivamente autónoma na casa.

- Coidado e respecto polos animais e polas plantas.

- Desexos de manter un medio limpo, coidado e protexido.

- Pracer por comprender os beneficios que nos proporcionan os animais e

as plantas.

-  Rexeitamento  polos  xogos  e  xoguetes  violentos  e  polos  que  poidan

provocar algún perigo.

- Gusto ao explorar e manipular diferentes obxectos.

- Actitude de colaboración e axuda cos seus compañeiros e compañeiras de

clase.

- Gozo ao sentirse un membro da súa familia.

- Estimación das distintas profesións.

Linguaxes: comunicación e representación

- Contos de diferentes temáticas.



- Vocabulario relacionado cos distintos centros de interese.

- Necesidade da comunicación.

- Situacións de comunicación e expresión cos demais.

- Lectura de pictogramas.

- Algunhas normas que rexen o intercambio lingüístico.

- 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…

- Aquelas palabras e expresións dunha lingua estranxeira relacionadas coas

unidades.

- Trazos rectos e as súas combinacións.

- Trazos curvos e as súas combinacións.

- Técnicas da expresión plástica: debuxo e pintura.

- Os materiais da expresión plástica: ceras, plastilina…

- Ritmo e música.

- Son e silencio.

- Os sons do corpo e dos instrumentos musicais.

- Calidades do son: duración.

- Cancións e danzas sinxelas.

-  Algúns  obxectos  e  recursos  tecnolóxicos:  ordenador,  reprodutores

musicais, televisión, DVD, videoxogos…

- Algúns medios de comunicación e información.

- Posibilidades expresivas do corpo.

- A expresión corporal de sentimentos e emocións.

- Desprazamentos polo espazo.

- Relaxación global.

- Audición, comprensión e interpretación dos contos e narracións lidos pola

profesora ou polo profesor.



- Iniciación no recitado de poesías, descubrindo a mensaxe que transmiten.

- Comprensión das intencións comunicativas dos demais.

-  Produción  de  mensaxes  sinxelas  cunha  pronuncia  e  estruturación

progresivamente máis clara.

- Posibilidade de emprego dalgunhas palabras básicas aprendidas en lingua

estranxeira nas actividades que se realizan na aula.

- Uso correcto das formas socialmente establecidas para solicitar, saudar e

despedirse.

- Elaboración de frases afirmativas e negativas.

- Dramatización de textos literarios.

- 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 e secuencia de imaxes.

-  Desenvolvemento  das  habilidades  grafomotrices  na  linguaxe  escrita:

direccionalidade.

- Reprodución de textos sinxelos.

-  Achegamento  a  diferentes  producións  audiovisuais  (películas,  debuxos

animados, videoxogos…).

- Achegamento á interpretación de mensaxes e relatos orais producidos por

medios audiovisuais.

- Uso moderado das tecnoloxías da información e da comunicación.

- Produción de obras plásticas, musicais e dramáticas que desenvolven a

creatividade.

- Exploración das técnicas, materiais e útiles da expresión plástica.

-  Diferenciación,  percepción  e  uso  das  diferentes  cores  nas  súas

elaboracións plásticas.

- Identificación do contraste son-silencio.

- Interpretación e dramatización xestual de cancións.



- Discriminación de diferentes sons.

- Recoñecemento e identificación dalgúns instrumentos musicais.

- Constancia das posibilidades expresivas do corpo a través do xesto e do

movemento.

- Interpretación das mensaxes corporais expresadas polos compañeiros e

compañeiras.

- Gozo nas audicións de contos, poesías, cancións…

- 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.

- Actitude positiva cara á lingua estranxeira.

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

compañeiros.

- Curiosidade polos medios audiovisuais e tecnolóxicos.

- Esforzo por utilizar os materiais da expresión plástica correctamente.

- Estimación da importancia da creatividade.

- 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.

– Desexos  de  coñecer  algúns  obxectos  e  recursos  tecnolóxicos  habi-

tuais.

6º NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL 

– Identidade e autonomía persoal

– O corpo: os seus segmentos e elementos.

–  Características diferenciais do corpo.

– Control corporal global e segmentario.



–  Os lados dereito e esquerdo do corpo.

–  Sentimentos e emocións propios e dos demais.

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

gusto e o tacto.

–  Sensacións e percepcións.

–  Actividades  da  vida  cotiá:  de  xogo,  domésticas,  cumprimento  de

rutinas, as normas e os requirimentos.

–  Movementos e posturas do corpo e dos seus segmentos.

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

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

–  Nocións de orientación e coordinación de movementos.

– Exploración  e  identificación  do  propio  corpo  e  dos  segmentos

corporais, así como dalgúns órganos elementais e as súas funcións

máis características.

– Comparación  do  propio  corpo  co  dos  demais,  establecendo

semellanzas e diferenzas.

– Aceptación das características e identidade propia e a dos demais.

– Desprazamentos polo espazo.

– Relaxación global e segmentaria.

–  Descubrimento  e  afianzamento  da  propia  lateralidade,  e  libre

desenvolvemento desta.

–  Experimentación das nocións dereita e esquerda do seu corpo.

– Utilización  dos  sentidos  na  percepción  da  realidade  exterior  e  na

exploración  de  obxectos,  tendo  en  conta  unha  actitude  crítica  coa

primeira percepción.

–  Identificación das necesidades e sensacións do propio corpo e do dos

demais.

– Identificación  e  expresión  de  sentimentos,  necesidades,  desexos

propios e dos demais.

– Adecuación  do  comportamento  a  distintas  situacións  de  actividade,



tanto na casa coma na escola e noutros espazos habituais.

– Desenvolvemento  de  hábitos  elementais  de  organización,  atención,

constancia, iniciativa e esforzo nas distintas actividades.

– Colaboración no mantemento da orde e limpeza na casa, na clase e no

entorno.

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

diversas situacións e actividades.

–  Control do movemento en actividades motrices e manipuladoras tanto

de carácter groso como fino.

–  Adquisición  e  aplicación  de  novas  habilidades  motrices  ás  súas

actividades.

– -  Adopción  de  comportamentos  de  prevención  e  seguridade  en

situacións habituais.

–  Desenvolvemento  de  hábitos  relacionados  coa  alimentación,  coa

hixiene  e  co  coidado  da  saúde,  emprego  autónomo e  correcto  dos

útiles necesarios en cada caso.

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

–  Actitude  non  discriminatoria  e  respectuosa  ante  as  peculiaridades

persoais dos seus compañeiros e das súas compañeiras.

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

persoas pertencentes a diferentes razas e formas de vida.

–  Deleite por manter limpas a súa casa, a escola e outros espazos.

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

–  Gozo co descubrimento das posibilidades motrices e posturais do seu

corpo.

–  Confianza nas capacidades propias para satisfacer as necesidades

básicas.

–  Gusto polo xogo.

–  Interese  por  adquirir  hábitos  de  alimentación,  hixiene,  saúde  e

seguridade persoal.



–  Constancia da importancia de contribuír a manterse san ou sa.

–  Pracer por ser progresivamente autónomo.

Coñecemento do medio

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

onte-hoxe-mañá, mes, ano.

– Propiedades  dos  obxectos:  a  cor,  a  forma,  o  tamaño,  a  textura,  a

dureza e a temperatura.

–  Nocións  básicas  de  medida.  Tamaño:  grande-mediano-pequeno,

longo-curto, alto-baixo, groso-delgado.

–  Nocións básicas de medida: peso e volume.

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

detrás, preto-lonxe, aberto-pechado, dereita-esquerda, arredor, sobre-

baixo, entre.

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

– Cuantificadores  básicos:  moitos-poucos,  máis  ca-menos  ca,  cheo-

baleiro, metade, un, varios, ningún, bastantes, tantos coma.

–  A simetría.

– Serie numérica: cardinais e ordinais do 0 ao 9.

–  Operacións sinxelas de adición e substración

– Flora e fauna relacionados co medio acuático.

– Plantas, froitas, fenómenos atmosféricos e obxectos de uso específico

relacionados co clima.

– Estacións do ano.

–  A vida dos animais.

–  Algunhas características físicas e funcionais dos animais.

–  Animais domésticos e salvaxes e animais de terra, mar e aire.

–  Relación de utilidade entre os seres vivos e as persoas.

–  A vida das plantas.

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

–  A clase: persoas, dependencias, obxectos e elementos persoais.



–  A  familia: membros, parentesco, funcións e ocupacións.

–  Tipos de estrutura familiar.

–  Algunhas  normas  de  comportamento  na  casa,  na  clase  e  noutros

espazos habituais.

– -Alimentos de orixe animal e vexetal.

– Ámbitos do medio: a rúa, o barrio, o pobo.

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

beirarrúas,…

– Normas de seguridade viaria.

–  Profesións:  policía,  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.

–  Medios de transporte e medios físicos por onde se desprazan: terra,

mar e aire.

–  Lugares e servizos relacionados co consumo, coa diversión e co lecer.

–  Festas e celebracións do ano propias e doutros lugares estudados.

– Observación, comparación e agrupación de obxectos segundo as súas

características físicas.

– Comparación de coleccións de obxectos segundo diferentes criterios

cuantitativos

Resolución de problemas sinxelos da vida cotiá que impliquen contar e

repartir elementos.

– Situación   de  si  mesmo  e  dos  obxectos  segundo  diversas  nocións

espaciais.

– Desprazamentos polo espazo segundo diferentes nocións espaciais.

– Uso axeitado dos cuantificadores aprendidos.

– Identificación das figuras planas traballadas.

– Uso da serie numérica para contar elementos.

– Identificación e asociación coa cantidade que representan dos números

do 0 ao 9.



– Control da direccionalidade das grafías dos cardinais do 0 ao 9.

–  Recoñecemento dos ordinais.

– Secuencia de elementos segundo a súa orde.

– Construción da serie numérica por adición da unidade.

–  Aplicación  de  operacións  matemáticas  de  adición  e  sustración  a

problemas da vida cotiá. 

– -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.

–  Valoración da importancia da realización de actividades en contacto

coa natureza para a saúde e o benestar.

–  Identificación  e  diferenciación  dos  animais  segundo  as  súas

características e ao medio no que se desenvolven.

– Observación da relación de utilidade entre as persoas e os animais e

plantas.

–  Identificación dos coidados que necesitan as plantas e os animais.

– Coñecemento e utilidade dalgunhas profesións e das ferramentas máis

características.

–  Observación, exploración e manipulación de diferentes obxectos.

– Descrición da súa familia e identificación do parentesco entre os seus

membros.

– Identificación  e  recoñecemento  da  utilidade  dos  servizos  que  nos

proporcionan os medios de transporte.

– Observación dos elementos da paisaxe urbana, das súas funcións e da

súa utilidade.

– - Coñecemento dos diversos servizos relacionados co consumo, coa

diversión e co lecer que hai no medio próximo.

– Gozo coa actividade matemática.

– Desexos  de  coñecer  as  propiedades  dos  obxectos  por  medio  da



observación e da manipulación.

– Valoración da importancia das formas de representación matemática na

resolución de problemas da vida cotiá.

– Esforzo por asociar correctamente a grafía dos números do 0 ao 9 coas

súas cantidades.

– Interese pola representación dos números traballados.

– Gusto pola seriación ordinal.

– Desexos de coñecer os cambios que se producen no medio que están

relacionados co clima e a súa orixe.

–  Interese por establecer relacións respectuosas, afectivas e recíprocas

con nenas e con nenos doutras culturas.

– Coidado e respecto polos animais e polas plantas.

– Desexos de manter un medio limpo, coidado e protexido.

–  Pracer por comprender os beneficios que nos proporcionan os animais

e as plantas.

– Gusto ao explorar e manipular diferentes obxectos.

–  Actitude de colaboración, axuda e tolerancia cos seus compañeiros e

coas súas compañeiras de clase.

–  Constancia dos servizos propios da vida en comunidade.

–  Estimación das distintas profesións e a súa necesidade.

Linguaxes: comunicación e representación

– Contos de diferente temática.

–  Vocabulario relacionado cos diferentes centros de interés.

– Necesidade da comunicación.

–  A linguaxe oral como medio de comunicación e expresión cos demais.

–  Situacións de comunicación e expresión cos demais.

–  Familia de palabras.

– Lectura de pictogramas.

–  Grafemas e fonemas.

–  Palabras significativas.



– Descricións.

– Algunhas normas que rexen o intercambio lingüístico.

– 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, letras…

–  Primeiros usos do número, do xénero e do verbo.

– Aquelas palabras e expresións dunha lingua estranxeira relacionadas

coas unidades.

– Trazos rectos e as súas combinacións.

– Trazos curvos e as súas combinacións.

– Trazos espirais e bucles.

– Técnicas da expresión plástica: debuxo, colaxe, estampado, estarcido

e mestura de cores.

– As cores primarias e secundarias.

–  Gama de cores procedentes de diversas mesturas.

– Os materiais da expresión plástica: ceras, plastilina…

– Ritmo e música.

–  Os sons do corpo, dos xoguetes e dos instrumentos musicais.

–  Propiedades sonoras dalgúns fenómenos e obxectos.

–  Cancións e danzas sinxelas próximas e doutros lugares do mundo.

–  Posibilidades expresivas do corpo.

–  A expresión corporal de sentimentos e emocións.

– Algúns  obxectos  e  recursos  tecnolóxicos:  ordenador,  reprodutores

musicais, televisión, DVD, videoxogos…

–  Algúns medios de comunicación e información.

–  Audición, comprensión e interpretación dos contos e narracións lidos

pola profesora ou polo profesor.

– Recitado de poesías e refráns descubrindo o ritmo, a rima e a mensaxe



que transmiten.

– Comprensión das intencións comunicativas dos demais en diferentes

situacións e actividades.

– Produción  de  mensaxes  cunha  pronuncia  e  estruturación

progresivamente máis clara.

 Relato de situacións cotiás seguindo unha orde temporal.

– Posibilidade de emprego dalgunhas palabras básicas aprendidas en

lingua estranxeira nas actividades que se realizan na aula.

– Uso correcto das formas socialmente establecidas para solicitar, saudar

e despedirse.

–  Elaboración de frases afirmativas, negativas e interrogativas.

–  Iniciación á lectura.

–  Iniciación á escritura

– Identificación de diversos fonemas e reprodución dos seus grafemas.

– Recoñecemento e reprodución de palabras significativas.

– Dramatización de textos literarios.

–  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, secuencia e ordenación de imaxes.

– Enriquecemento  das  estruturas  morfolóxicas,  recoñecendo  as

variacións de xénero e número.

– Desenvolvemento das habilidades grafomotrices na linguaxe escrita:

direccionalidade.

– Iniciación no uso da escritura para cumprir finalidades reais.

– Iniciación no uso de instrumentos tecnolóxicos

– Emprego de software educativo para afianzar contidos xa traballados

previamente.



– Achegamento  á  interpretación  de  mensaxes,  textos  e  relatos  orais

producidos por medios audiovisuais.

– Uso moderado das tecnoloxías da información e da comunicación.

–  Produción de obras plásticas, musicais e dramáticas que desenvolven

a creatividade.

– Exploración das técnicas, materiais e útiles da expresión plástica.

– Descubrimento de cores novas a partir  da mestura  das primarias  e

secundarias.

– Interpretación e dramatización xestual de cancións.

– Recoñecemento e identificación dalgúns instrumentos musicais.

– Constancia das posibilidades expresivas do corpo a través do xesto e

do movemento.

– Interpretación  das  mensaxes  corporais  expresadas  polos  seus

compañeiros e polas súas compañeiras.

–  Control do corpo na relaxación.

– Gozo nas audicións de contos, poesías, cancións…

– 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.

–  Actitude positiva cara á lingua estranxeira.

–  Respecto polas opinións e ideas que expresan as súas compañeiras e

os seus compañeiros.

– Estimación  da  necesidade  de  adaptar  a  linguaxe  nos  diferentes

contextos e ante distintos interlocutores.

–  Interese por interpretar e producir diversos instrumentos e elementos

da lingua escrita.

– Curiosidade polos medios audiovisuais e tecnolóxicos.

– Desexos de coñecer algúns obxectos e recursos tecnolóxicos habituais

nas actividades cotiás.



– Esforzo por utilizar os materiais da expresión plástica correctamente.

–  Desexos de aprender técnicas plásticas novas.

– Interese por coñecer as cores e as posibilidades da súas mesturas.

–  Estimación da importancia da creatividade.

– 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.

– Actitude colaboradora nos exercicios de relaxación realizados na clase.

– Valoración da importancia dos medios de comunicación e información.

O fomento dos valores está integrado nas secuensias  didácticas e no

proxecto anual, integrando nas actividades unha serie de elementos:

comunicación, acción, sentimento, elección, pensamento, apreciación.

Para iso traballareinos de forma globalizada mediante actividades que

requiran poñelos en práctica como debates, asembleas....

Algúns dos valores que se fomentarán ao longo deste curso escolar

son:educación  para  a  saúde,  educación  mediomabiental,  igualdade

entre sexos, educación para a paz, etc.

3. PROXECTOS E SECUENCIAS DIDÁCTICAS.

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 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 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.



– Tamén teño en conta que sempre xurden pequenos proxectos que se 

abordan na aula como resposta ás inquedanzas dos nenos.

 PROXECTO ANUAL : “AUGA-AGUA-WATER”

Trataremos de abordar diferentes contidos dentro deste proxecto:

-  A  auga  na  natureza  (  choiva,  lagos,  estanques  ríos,  mares,

océanos...)

- O ciclo da auga.

- Diferentes estados da auga.

-  Diferentes  usos  da  auga  (  para  producir  electricidade,  usos

domésticos, para cultivar, etc)

- Flora e fauna no medio acuático..

- Ciencia con auga ( diferentes experimentos, medicións...)

- A auga plasmada no arte ( pintura, escultura, literatura e música)

- Xogos con auga

– Todos  estes  elementos  e  contidos  serán  traballados  seguindo  o

seguinte esquema previo, sin esquecer nunca que pode ser modificado

en  función  dos  intereses  dos  alumnos  e  de  como  se  vaia

desenvolvendo o proxecto.

Paralelamente en cada trimestre temos previsto o traballo dunha serie 

de secuencias didácticas. 

1º TRIMESTRE.

Período de adptación

Introducir aos alumnos e alumnas nas normas sanitarias do protocolo 

covid e ao alumnado de nova incorporación ademáis no funcionamento



da aula.

Reforzo de contidos do curso anterior.

Neste trimestre tamén traballaremos :

–  Outono

– Magosto 

– Samaín 

–  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 lavado de mans, da reciclaxe, 

Dereitos do neno, Semana da prensa... )

4. COMPETENCIAS BÁSICAS.

Tal como establece o currículum que regula a Educación infantil, no seu

anexo II, as oito competencias clave que segundo a L.O.E e L.O.M.-

C.E. deben desenvolverse no alumnado, veñen só ndicadas para o en-

sino obrigatorio, no que non se atopa incluída o segundo Educación in-

fantil no que se enmarca a presente programación.



Pese a isto, o mencionado currículum, establece que ó fin de facilitar a

súa adquisición en etapas posteriores, recoméndase o seu desenvolve-

mento desde a Educación infantil impregnando todo o currículum.

COMPENTENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL):

Nesta  competencia  quedan  enmarcadas  tarefas  didácticas  como  a

asemblea, rexistros, proxectos de traballo... onde o alumno/a debe ad-

quirir unha serie de destrezas comunicativas cos compañeiros.

Do mesmo xeito as orientacións feitas ao respecto da aproximación á

lecto-escritura van encamiñadas tamén a consecución desta competen-

cia lingüística.

Por último figuran certos obxectivos e contidos relativos á comunica-

ción oral e escrita tamén vinculados con esta competencia.

COMPETENCIA  MATEMÁTICA  E  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN

CIENCIA E TECNOLOXÍA:(CMCT)

Os aspectos relativos ás tarefas didácticas de rexistros como o calen-

dario,  casa/colexio,  ,reloxo...  todas elas encamiñadas a descubrir  ós

números como elementos funcionais da vida cotiá.

Por outra banda a solución de conflitos lóxicos do eido matemático (in-

dicados nos proxectos  como medir, cuantificar, clasificar, seriar... van

encamiñados tamén ó desenvolvemento desta competencia.

Por último engadimos tamén, os aspectos relativos á aproximación á

“lóxica matemática” indicados nesta programación, así como os obxec-

tivos, contidos e criterios de avaliación relacionados coa mesma.

COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Os aspectos que contribúen ao desenvolvemento desta competencia,

veñen indicados  no “plan das T.I.C.” e “tarefas didácticas relativas ás



T.I.C.”

COMPETENCIA S SOCIA IS E CIDADÁ S (CSC):

Ademais do indicado no tratamento do plan de convivencia, contribúen

tamén ao desenvolvemento desta competencia, as tarefas didácticas

relativas ás normas, asemblea.... e todas aquelas tarefas, obxectivos e

contidos que teñen que ver coa capacidade social, de respecto ás dife-

rencias e coeducación.

Unido ao anterior tódolos elementos desta programación relativos á au-

tonomía e identidade persoal e autoestima do alumnado, contribuirán

notablemente ó desenvolvemento desta competencia.

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

A parte dos obxectivos e contidos da área de linguaxes comunicación e

representación,relacionados coa creatividade, expresión de sentimen-

tos...  tamén contribuirán ao desenvolvemento desta  competencia  as

celebracións  culturais  do  centro  como “letras  galegas”,  “semana  da

prensa”... o achegamento a formas artísticas e literarias (tarefas didác-

ticas relativas á biblioteca e préstamo de libros), así como o fomento da

creatividade e expresión libre de sentimentos por calesquera que ferra-

mentas  creativas  (recuncho  de  arte  e  experimentación,  dramatiza-

cións...)

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

Toda esta programación está orientada ao fin último que desenvolve

esta competencia, toda a metodoloxía está plantexada desde un enfo-

que constructivista que fai que o alumno “modifique os seus esquemas

cognitivos” cos novos aprendizaxes, á vez que adquire estratexias que

lle  permitan “solucionar  autonomamente”  conflitos cognitivos da vida

real.

Como exemplos, e tendo en conta que toda a programación vai enca-



miñada a esta competencia,destacamos as tarefas didácticas dos pro-

xectos de traballo, o aprendizaxe por descubrimento, os “erros”como

oportunidade de aprendizaxe, a observación do contorno, a experimen-

tación ....

Fomentarán tamén esta competencia tódolos aspectos indicados sobre

o traballo en grupo, uso da memoria como “ferramenta” para a solución

de conflitos cognitivos, desenvolvemento das capacidades ingüísticas e

comunicativas...

COMPETENCIA PARA O SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EM-

PRENDEDOR (CSIEE)

Un área completa, con nome similar (cos seus obxectivos e contidos),

desenvolve por completo esta competencia, con aspectos relativos á

autonomía de accións, movementos, decisións, coherencia con respec-

to ás consecuencias das decisións tomadas, respecto ás decisións dos

outros...

Entre  os aspectos indicados na programación,  en relación con esta

competencia, podemos destacar os “recunchos” onde cada quen (en

colaboración co seu grupo) ten que decidir autonomamente (toma de

decisións)  e  obrar  en  consecuencia,  aceptado incluso  as  “decisións

erróneas tomadas” e buscando posibles solucións.

O traballo en grupo permitirá tamén desenvolver esta competencia, ó

facer que o alumno/a se sinta participe e responsable do seu papel.

5. METODOLOXÍA

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....). 

Coma anos anteriores traballaremos un proxecto  anual  común coas

outras  escolas  do  CRA.  Este  ano  o  proxecto  será  “AUGA-AGUA-

WATER”

Este  proxecto  terá  un  enfoque  globalizado  e  intentaremos  traballar

diferentes contidos ( explicado no punto 4 de este documento)

A programación está elaborada baseándome en diferentes enfoques e

correntes pedagóxicas( enfoque constructivista, Pedagoxía Montessori,

Reggio Emilia, Waldorf,etc, escollendo algúns dos principios básicos de

cada  unha  delas,  e  sempre  basándonos  nas  características

psicolóxicas dos alumnos/as de 3 a 5 anos.

Os principios pedagóxicos que intentarei plasmar na metodoloxía de

traballo serán os seguintes:

-  Aprendizaxe  por  descubrimiento  e  basado  no  xogo,  xa  que  a

considero unha ferramenta de aprendizaxe fundamental na etapa de

educación Infantil, motivadora, cambiante, etc.

-  Aprendizaxe  e  xogos  colaborativosas  de  diferentes  edades.,están

escolarizados nenos e nen que ademáis é algo intrínseco na nosa aula,

xa que 

- Manipulación e experimentación. Intentaráse manipular materiais para

que poidan entender mellor os conceptos matemáticos e experimentar

con diferentes técnicas e materiais.



-  Partir  do concreto para chegar ao abstracto,  da súa realidade,  do

máis cercano.

- Ensinanza basada en proxectos cun enfoque globalizador. ( explicado

no punto anterior desta programción)

- Aprendizaxe significativo. Partindo sempre dos coñecementos previos

dos alumnos/as os nenos integrarán as novas aprendizaxes nos seus

esquemas cognitivos de xeito que adquiran un significado para eles.

- Socialización e comunicación. Os alumnos e alumnas interactuarán

constantemente  e  fomentaremos o  respeto,  e  a  comunicación  entre

eles.

- Individualización e atención á diversidade: Teranse en conta durante

todo  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe  as  características  individuais

dos alumnos/as así como as súas peculiaridades e ritmos evolutivos in-

dividuais. Plantexaranse sempre que sexa preciso aspectos relativos ó

reforzo e ampliación,tendo especial coidado en aqueles alumnos/a con

necesidades educativas especiais.

ORGANIZACIÓN DO ESPAZO

Na aula o espazo está organizado en recunchos ou ambientes diferen-

ciados.

Hai un espazo común de traballo en mesas e despois están os seguin-

tes recunchos:

– Letras creativas (Para facer traballo de lectoescritura)

– Matemáticas divertidas (para contidos de lóxica- matemática).

– Arte e experimentación ( para manipular e experimentar con diferentes

materiais e caixa de luz)



– Biblioteca ( cunha selección de libros que van variando)

– Zonas de xogo (unha con material de construcción diverso e motricida-

de, e outra de xogo simbólico)

– Mesa de estación ( que irá variando ao longo do ano, a cal montamos a

partir de elememtos naturais)

Nestes ambientes diferentes os nenos e nenas traballarán de forma in-

dividual ou en pequeno grupo, sempre cunha actividade dirixida e cun

obxectivo concreto e unha finalidade, excepto nas zonas de xogo que o

usarán en grupo e de forma libre.

ORGANIZACIÓN DO TEMPO

A organización das actividades seguirán un esquema pero será algo flexible,

dependendo das actividades que se leven a cabo.

As actividades que realicemos ao longo da xornada lectiva organizaránse da

seguinte maneira: 

LUNS MARTES MÉRCORE

S

XOVES VENRES

09:00-

10:00

RUTINAS  E 

ASAMBLEA

RUTINAS E 

ASAMBLEA

RUTINAS E 

ASAMBLEA

RUTINAS E 

ASAMBLEA

RUTINAS E 

ASAMBLEA

10:00-

11:00

MÚSICA PROXECTO OU

SECUENCIA

DIDÁCTICA.

PROXECTO OU

SECUENCIA

DIDÁCTICA

PROXECTO OU

SECUENCIA

DIDÁCTICA

INGLÉS

11:00-

12:00

RUTINAS DE 

HIXIENE/ 

MERENDA/

RECREO

RUTINAS DE 

HIXIENE/ 

MERENDA/

RECREO

RUTINAS DE 

HIXIENE/ 

MERENDA/

RECREO

RUTINAS DE 

HIXIENE/ 

MERENDA/

RECREO

RUTINAS DE 

HIXIENE/ 

MERENDA/

RECREO

12:00-

13:00

PROXECTO OU

SECUENCIA

DIDÁCTICA

ED. FÍSICA RELIXIÓN/ALTE

RNATIVA

BIBLIOTECA AUDICIÓN E 

LINGUAXE

13:00- PROXECTO OU

SECUENCIA

PROXECTO OU

SECUENCIA

PROXECTO OU

SECUENCIA

PROXECTO OU

SECUENCIA

PROXECTO OU

SECUENCIA



14:00 DIDÁCTICA/

XOGO

DIDÁCTICA/

XOGO

DIDÁCTICA/

XOGO

DIDÁCTICA/

XOGO

DIDÁCTICA/

XOGO

Procurarase manter unha rutina de actividades estables, aínda que o su-

ficientemente flexibles  para dar  cabida ás necesidades e  intereses indivi-

duais.

Nestas rutinas incluimos o seguinte:

-Rutinas de chegada: saludo, desinfección de calzado, hixiene de mans.

– Calendario, o tempo metereolóxico, pasar lista..

– Asamblea, charla

– Explicación do traballo diario.

– Realización de algunha tarefa relacionada co proxecto ou secuencia di-

dáctica ou especialista

– Rutina de hixiene 

– Recreo.

– Rutina de hixiene

– Conto

– Traballo en recunchos ou ambientes ou especialidade.

– Rutina de hixiene.

– Xogos

– Rutina de hixiene

– Despedida.



O proxecto que compartimos co resto do CRA  é dirixido e ten unha du-

ración dun curso escolar, a secuencializción dos contidos dependerá

das aportacións das familias, etc.

O resto de proxectos que xurdan intentaráse que teñan unha duración

de 15 a 30 días.

As secuencias didácticas que durarán sobre quince días estarán tem-

poralizadas ao longo do ano coas distintas festividades e celebracións

explicado no punto 3 desta programación.

MATERIAIS E RECURSOS

Os materias e recursos físicos específicos para cada unidade didáctica indi-

caranse en cada caso,cos cambios pertinentes que poidan xurdir no seu uso

segundo a dinámica da aula.

Moitos  dos materias  empregados nos  diferentes  recunchos ou ambientes

son feitos con material de reciclaxe e impresos..

Citaremos asemade o emprego de materiais da natureza recollidos no con-

torno como follas, pedras,cunchas... ou ben os traídos da casa: fotografías,

botes, arroz, garabanzosinformación para os proxectos de traballo e nvesti-

gación, libros...

Xa por último no tocante ós recursos físicos citaremos o emprego non só das

aulas senón das distintas dependencias comúns do centro, o patio do colexio

e o patio cuberto.

No relativo aos recursos humanos na aula, ademais da titora, cóntase co

persoal seguinte: 

- Especialista de Inglés 

- Especialista de Música,

- Especialista de Educación Física



- Especialista de Audición e Linguaxe 

- Profesoras de apoio especialistas de educación infantil, unha delas acude

á aula nunha sesión bilioteca.

- Profesora de Relixión.

No traballo por proxectos implicamos ás familias e estamos en constante re-

lación, interveñen na busca de información, aportación de materiais relacio-

nados cos proxectos, etc.

É fundamental que os mestres sexamos quen de potenciar no noso alum-

nado unha serie de habilidades de pensamento que o axuden a encontrarlle

sentido á súa experiencia; isto é: involucrarse en proxectos con xogos e acti-

vidades que o fagan observar, pescudar, imaxinar, adiviñar, buscar alternati-

vas, formular hipóteses, anticipar consecuencias…; habilidades esenciais to-

das elas para conectar as experiencias presentes coas pasadas, formular

problemas, facer estimacións, medir…, ademais de proporcionarlles ás ne-

nas e aos nenos ferramentas que lles permitan evolucionar nos coñecemen-

tos e nas habilidades que desenvolveron, co fin de garantir a construción de

novas aprendizaxes.

Para ofrecer unha intervención que conecte co saber, co saber facer e co

saber estar de cada criatura é necesario partir dos esquemas de coñecemen-

to do alumnado e do significado que lles atribúe. Situareime como mediadora

entre o alumnado e a cultura, atendendo á súa diversidade e tendo en conta

situacións que requirirán, ás veces, dirixir, suxerir, e outras acompañar. A par-

tir da observación do que as nenas e nenos saben, podemos intervir en cada

caso de xeito máis próximo aos seus coñecementos (axudar a reflexionar so-

bre o modo de indagar o que di un texto, buscar pistas, etc).

Velaremos por crear un ambiente educativo onde prime a valoración positi-

va nas interaccións, evitando as comparacións, a desvalorización, estigmati-

zación ou ridiculización. É importante favorecer que as nenas e os nenos ex-



presen libremente as súas opinións, os seus sentimentos e suxestións, e que

os adultos creemos condicións para que sexan escoitados, aceptados e res-

pectados nas súas diferenzas.

Manteremos altas expectativas nas posibilidades das nenas e dos nenos

en todos os planos e derémoslles sinais claros das súas potencialidades, ani-

mando e preocupándose de que os nenos e nenas poidan superar desafíos,

perseverando e desenvolvendo a tolerancia á frustración.

6. ACTIVIDADES

 As actividades que se propoñen para traballar  os contidos expostos

anteriormente incluiranse dentro de proxectos e secuencias didácticas.

 Haberá actividades 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. Tamén contaremos con activida-

des de ampliación, dirixidas ao alumnado cuxas capacidades lles per-

mitan adquirir un nivel superior de contidos respecto aos que temos

programados como básicos na unidade didáctica..

 Teremos actividades programadas por min e libres, onde deixaremos

que os alumnos e alumnas usen a súa iniciativa, a súa autonomía e a

súa creatividade.

 As actividades están pensadas para adaptalas ao 4º, e 6º nivel  de

Educación Infantil, en función das capacidades dos nenos de cada ida-

de. Tamén deseñarei actividades de reforzo e ampliación.

 Realizaremos actividades individuais, en pequeno grupo e en gran gru-

po.

7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E N.E.A.E.

Na aula trabállase co alumnado con dificultades na linguaxe coa inter-



vención directa e a atención individualizada da mestra especialista de

Audición e Linguaxe do centro. 

Tamén contamos coa intervención da orientadora que compartimos co

CEIP Sada y sus Contornos, a cal acudirá ao centro asiduamente para

detectar posibles necesidades que xurdan e dar orientacións aos mes-

tres e ás familias.

8. AVALIACIÓN

– A  Orde  de  25  de  xuño  de  2009 establece  que  a  avaliación  debe

responder a tres elementos clave: que, como e cando avaliar.  

– En canto ao COMO, a avaliación presenta un carácter global, continuo

e  formativo,  é  dicir,  debe  referirse  ás  capacidades  expresadas  nos

obxectivos de etapa, ser unha fonte continua de información para o

profesorado  sobre  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe  e  terá,  en

consecuencia, un carácter regulador e orientador do proceso educativo.

– Para  levar  a  cabo  unha  avaliación  eficaz  utilizarei  as  seguintes

estratexias:  a  observación  directa,  sistemática  e  indirecta,  os

intercambios orais  cos demais  profesores e  as  familias  e  a  opinión

obxectiva dalgún compañeiro sobre o que acontece na aula. Para a

consecución destas estratexias usarei como instrumentos escalas de

estimación verbal, listas de control e anecdotarios. 

– Respecto  a  CANDO avaliar  desenvolverase  en  tres  momentos

esenciais: 

– Inicial: a realizarei a principio do curso e en base ao PE completo unha

guía de observación para comprobar o nivel do meu alumnado. En es-

pecial durante este curso, realizareina para o alumnado de nova esco-

larización. Da mesma forma que a realizo para saber o grao de coñece-

mento dos alumnos ao comezo de cada unidade didáctica ou proxecto

para partir del. Cubrirei cos datos recollidos o correspondente informe

de Avaliación Inicial a través do sistema informático XADE.



– Continua: a realizarei ao longo de todo o curso para avaliar os coñece-

mentos adquiridos ao longo do desenvolvemento dos proxectos,  así

como todo o proceso de ensino-aprendizaxe. Entregarei a cada familia

un boletín de información trimestral no que se recollerá a información

observada tanto polos especialistas que acoden á aula coma por min e

a evolución nos casos dos alumnos que presenten reforzos educativos.

– Final: a realizarei a final de curso dentro dos días no lectivos. Como re-

sultado, cubrirei para os alumnos do 4º e 5º nivel da etapa o Informe

Anual de Avaliación Individualizado co sistema operativo XADE e anali-

zarei tanto ao alumnado coma todos os elementos implicados no pro-

ceso de ensino-aprendizaxe que xurdiron ao longo do curso. Con rela-

ción ao alumnado do 6º nivel cubrirei o Informe de Final de Ciclo.

– Finalmente,  no  QUE avaliar  establécese  unha  análise  de  todos  os

ámbitos, entre os que abarca a actividade do profesorado e o proceso

de aprendizaxe do alumnado. 

– A organización da aula, o clima escolar e as interaccións 

– A organización da aula favorece os desprazamentos, as relacións e

a autonomía.

– Os tempos establecidos están adaptados aos tempos de actividade

e descanso.

– A distribución do material é accesible para o alumnado.

– Existe unha boa relación entre o alumnado e entre o alumnado e o

profesorado.

– A coordinación entre os profesionais dun ciclo e a coherencia en-

tre ciclos

– Existe coherencia entre o distinto profesorado que acude a aula. 

– Son efectivas as reunións de coordinación para mellorar a práctica

docente.

– A relación coas familias

– Participan os familiares nas actividades da aula e aportan materiais



cando é preciso.

– Hai unha actitude de coordinación e respecto entre a familia e a es-

cola.

– As familias acoden as reunións e as titorías establecidas.

– A proposta pedagóxica e a planificación

– A selección de obxectivos e contidos correspóndese coas capacida-

des dos nenos.

– A metodoloxía utilizada estimula e motiva ao alumnado.

– As actividades adecúanse aos ritmos e ao nivel evolutivo dos alum-

nos.

– Existe unha coherencia entre a totalidade dos elementos curricula-

res.

– A proposta metodolóxica e a adquisición das competencias bási-

cas

– A comunicación da aula incide na iniciación na competencia lingüís-

tica.

– As saídas e visitas á aula favorecen o coñecemento do mundo físi-

co.

– A competencia dixital vese reforzada polo uso diario da tecnoloxía

na aula.

– As interaccións entre os alumnos e os docentes incide na competen-

cia social e cidadá.

– A competencia cultural e artística trátase dende o entorno próximo

do alumnado.

– A metodoloxía posibilita a propia iniciativa e o paradigma de apren-

der a aprender.

– Os alumnos progresan na estruturación paulatina das súas accións,

gañando en autonomía e iniciativa.

– A evolución do proceso de aprendizaxe do alumnado

– Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal



– Identificar  os elementos do seu corpo, algunha das súas funcións e

apreciar e respectar as diferenzas das outras persoas sen mostrar acti-

tudes de discriminación

– Avanzar  na  coordinación  dos  elementos  do  seu  corpo,  tanto  global

coma segmentariamente.

– Desenvolver unha imaxe positiva de si mesmo, sendo capaz de identifi-

car as súas propias características, posibilidades e limitacións.

– Avanzar na adquisición da autonomía nas súas actividades habituais e

en tarefas sinxelas; así como mostrar unha actitude positiva cara á re-

solución de problemas.

– Recoñecer os sentimentos e emocións propias e alleas respectando os

dos demais.

– Mostrar actitudes de colaboración e axuda, así como adecuar o seu

comportamento ás necesidades dos demais.

– Avanzar na adquisición de actitudes e hábitos relacionados co benes-

tar, a seguridade persoal e a hixiene, así como na adquisición de hábi-

tos de orde, constancia e organización.

– Participar de forma activa no xogo e valorar a súa importancia como

medio para a relación social e a aprendizaxe.

– Área de coñecemento do contorno

– Mostrar interese por explorar de forma activa o seu ámbito e curiosida-

de polo coñecemento dos acontecementos que nel se producen.

– Interactuar cos demais, coñecer as normas básicas de convivencia e

respectalas.

– Avanzar  no  desenvolvemento  das  habilidades  matemáticas,  recoñe-

cendo algunhas calidades dos elementos matemáticos e formas xeo-

métricas básicas.

– Coñecer o medio natural do seu ámbito, valorar a súa importancia e

mostrar actitudes de respecto e coidado cara a el.

– Recoñecer as principais festas, tradicións e costumes do seu ámbito,



participando activamente nelas e valoralas como manifestacións cultu-

rais típicas.

– Coñecer aspectos básicos da vida na prehistoria, na civilización celta e

na romana.

– Desprazarse e orientarse correctamente nos espazos habituais e co-

tiáns e utilizar os termos axeitados en relación á organización do espa-

zo e do tempo.

– Área de linguaxes: comunicación e representación

– Gozar coa utilización da linguaxe como forma de expresión e comuni-

cación, así como valorar a lingua como un medio de relación cos de-

mais.

– Manifestar sentimentos e ideas mediante os diferentes tipos de lingua-

xes, adaptando o que quere transmitir a que mellor se adapte á inten-

ción e situación.

– Mostrar curiosidade cara a lingua escrita, así como pola lectura e a in-

terpretación de imaxes, pictogramas e frases.

– Comprender textos sinxelos adaptados ás súas características e intere-

se e desfrute coa reprodución e recreación de contos, poesías....

– Valorar  a  biblioteca  como fonte  de  información  e  coñecemento;  así

como gozar coa súa utilización e recursos dispoñibles.

– Identificar algunhas obras artísticas e usar a expresión artística como

medio de comunicación mediante o emprego de diversas técnicas.

– Coñecer e identificar algunhas pezas musicais, así como dos instru-

mentos da aula e os seus sons.

– Iniciarse no uso das tecnoloxías como medio para a busca de informa-

ción e a aprendizaxe.

Valorar a importancia de coñecer outras linguas e mostrar unha actitu-

de positiva cara á súa aprendizaxe.

9. RELACIÓN COAS FAMILIAS



A relación coas familias será diaria e continua,

Ao inicio de curso faise unaha reunión xeral de aula con tódalas familias e

ao longo do curso reunións individuais  ( este ano serán preferentemente

por teléfono ou videochamada)

Diariamente comunicaremos por teléfono, email ou por  mensaxería Aba

lar.

10. ADAPTACIÓN  AO  CONTEXTO COVID

A pandemis do COVID 19 fai que dende o centro tiveramos que elabo-

rar  un Plan de adaptación á situación Covid, que está publicado na pá-

xina web do centro.

Tendo en conta este plan, na nosa aula adoptamos estas medidas:

– Rutinas de lavado de mans ( al menos 5 veces)

– Uso de xel hidroalcohólico.

– Distancia interpersonal de 1'5 metros.

– Uso da mascarilla obligatorio para o profesorado e os maiores de 6

anos e voluntario pero recomendado para os menores de 6 anos.

– Desinfección constante de material de uso común.

– Reducción do material común e acceso limitado .

– O material individual gardaráse en contenedores de plástico.

– Non haberá decoración nin xoguetes ou outros materiais de tea ou de

difícil desinfección.

– O uso do lavabo limitaráse a un alumno/a.

– Desinfección de calzado ao entrar.



– Reunións por teléfono ou videochamada preferiblemente.

– Só pode acompañar aos alumnos/as á entrada e saída un familiar.

Non se poden compartir alimentos.

– Ventilación continua da aula.

– Priorizar actividades ao aire libre.

– As familias realizarán co alumnado cada mañá, antes da chegada ao

centro, unha autoavaliación de síntomas

11.  ACTUACIÓNS  PARA O PERIODO  DE  ACTIVIDADE  LECTIVA NON

PRESENCIAL

 Na etapa de Educación Infantil na que non é posible o uso das aulas vir -

tuais,habilitaranse fórmulas de comunicación como foros ou videochamadas

para manter contacto coas familias e, de ser posible, fornecer contidos edu-

cativos para o alumnado. Tamén se usarán os blogs de aula (enlazados na

páxina web) para ofrecer ás familias contidos educativos. 

O equipo COVID do centro ( através das titoras) identificará ao alumnado

que teña dificultades deconexión o falla de equipamento para que a conselle-

ría adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da

educación realizada por medios telemáticos. 

.Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a

Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos

ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspen-

sión.
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