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1. INTRODUCIÓN
No curso 2020-2021 no CRA “Ponte da Pedra” están escolarizados 71 nenos e nenas de
Educación Infantil distribuídos da seguinte maneira

ESCOLA

3 ANOS

4 ANOS

5 ANOS

Artes

3

1

2

Verdillo

5

4

6

Cances

3

2

4

Mirón

1

3

4

Rega

7

2

3

Sísamo

5

4

8

Xoane

-

3

1

Tendo en conta o establecido no Proxecto Educativo e na lexislación vixente que regula o
currículo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia desenvolvemos unha
programación adaptada ás características dos nosos alumnos/as e ao seu contexto
sociocultural, potenciando unha aprendizaxe significativa e respectuosa coa diversidade.
Este curso teremos moi presente tamén a situación sanitaria que estamos vivindo e en
consecuencia, o establecido no Plan de adaptación á situación COVID do noso centro, así
como no programa de acollida.
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2. ANÁLISE E VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES
IMPRESCINDIBLES CURSO 2019-2020
Para facer unha valoración do curso 19/20 é preciso diferenciar dúas liñas temporais que
define como foi a consecución das aprendizaxes imprescindibles dos niveis de Educación
Infantil:


Antes do 13 de marzo: o curso desenvolvíase con normalidade e o traballo sobre o
establecido nas programacións, así como as competencias básicas, realizábanse
sen dificultade e de xeito satisfactorio. Podemos afirmar, de maneira xeral, que se
acadaron con éxito os obxectivos propostos tanto no primeiro como no segundo
trimestre.



Despois do 13 de marzo: con respecto aos atrasos producidos pola actividade
lectiva non presencial quedan recollidos nas táboas de obxectivos e contidos
establecidos por nivel e distribuídos nas tres áreas.
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3. OBXECTIVOS E CONTIDOS DO NIVEL

3 ANOS

Coñecemento de si mesmo/a e autonomía persoal

Obxectivos

Contidos

•Coñecer progresivamente o seu corpo, – Algúns elementos do corpo.
identificando as súas características – Imaxe global do propio corpo.
fundamentais e algúns dos segmentos e – Características diferenciais do corpo.
elementos que o forman.

– Movementos e posturas do corpo.

•Iniciarse na identificación dos propios
sentimentos, emocións, necesidades,
preferencias…,

sendo

denominalos,

capaz

expresalos

de
e

•Explorar as posibilidades e limitacións
do seu propio corpo, e desenvolver unha
axustada

e

positiva

de

– Necesidades básicas.

– Hábitos relacionados coa alimentación,
coa hixiene e co descanso.

si – Os sentidos: sensacións e percepcións.
– Sensacións do corpo: frío-calor.

mesmo/a.
•Desenvolver

propio corpo.

– Coidado do corpo e seguridade persoal.

comunicárllelos ós demais.

imaxe

– Referencias espaciais en relación co

progresivamente

un – Sentimentos e emocións.

control e unha coordinación do seu corpo – Actividades cotiás: de xogo, de obrigas
e adaptar as súas posibilidades motrices e de rutinas.
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e posturais ás diversas situacións da – Hábitos elementais de organización,
actividade cotiá.
•Adquirir

constancia, atención, iniciativa e esforzo.

hábitos

relacionados

hixiene,

alimentación

e

persoal

de

que

maneira

coa – Nocións básicas de orientación e

seguridade coordinación de movementos.
se

faga

gradualmente autónomo nos ambientes
onde desenvolve a súa actividade.
•Aumentar

o

autoconfianza

sentimento

e

a

capacidade

de
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 de forma que lle
permitan controlar as súas necesidades
básicas, utilizando os sentidos como
medio para explorar o seu corpo e o seu
medio próximo.
•Progresar

cada

vez

máis

na

coordinación óculo-manual necesaria
para as actividades motrices de carácter
fino, e mellorar a precisión dos seus
movementos.
•Desenvolver actitudes e hábitos de
colaboración

e

comportamentos
dominio,

de
de

axuda

evitando

submisión

adecuando

o

ou
seu
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comportamento

ás

necesidades

e

demandas dos outros.
• Adquirir progresivamente hábitos de
organización,

constancia,

atención,

iniciativa e esforzo

Coñecemento do contorno

Obxectivos

Contidos

•Comezar a coñecer os cardinais 1, 2 e –

Cardinais

1,

3, relacionando a cantidade coa súa direccionalidade
grafía.

2
e

e

3;

a

súa

representación

gráfica.

•Identificar e recoñecer a forma circular, – Propiedades dos obxectos: o tamaño
cadrada e triangular.

(grande-pequeno),

a

medida

•Adquirir nocións cuantitativas básicas.

curto, alto-baixo) e a forma.

(longo-

•Adquirir nocións básicas de orientación – Formas planas: o círculo, o cadrado e o
triángulo.
espacial.
•Establecer relacións e comparacións – Cuantificadores básicos: máis caentre coleccións de obxectos atendendo menos ca, moitos-poucos, moitos-un e
a distintas nocións cuantitativas.
•Iniciarse

na

formación

sinxelas.

de

cheo-baleiro.
series – Nocións básicas de orientación
espacial:
dentro-fóra,
arriba-abaixo,

•Identificar algúns obxectos e recursos diante-detrás, un
tecnolóxicos habituais utilizados nas aberto-pechado.
actividades

cotiás:

lado-outro

ordenador, – Nocións básicas
temporal: día-noite.
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de

lado

e

orientación

reprodutores musicais, pizarra dixital, – Relacións entre obxectos e coleccións:
televisión, DVD...

correspondencias e series.

•Observar o medio natural e descubrir os – Gama de cores primarias: vermello,
cambios climatolóxicos e atmosféricos, amarelo e azul.
naturais-vexetais, na alimentación e no – Algúns fenómenos atmosféricos.
vestido, e no medio social que se – A familia: membros e funcións.
producen co paso do tempo.

–

A

casa

e

a

escola:

espazos,

•Coñecer e aceptar a súa familia, características e obxectos presentes.
descubrir as relacións de parentesco que
– Normas elementais de relación e
nela se establecen e sentirse un membro
convivencia.
dela.
– Propiedades dos obxectos: cor
•Coñecer as características da súa casa
vermella, azul e amarela.
e da escola: espazos e obxectos
– Diferentes tipos de obxectos: os
presentes nelas, e ser capaz de
relacionados coa alimentación e co
orientarse e desenvolverse de forma
vestido, os xoguetes…
progresivamente autónoma.
–
Algúns
obxectos
e
recursos
•Asimilar as normas que rexen os grupos
tecnolóxicos: ordenador, reprodutores
nos que se desenvolve, sendo quen de
musicais, PDI, DVD, videoxogos…
adecuar o comportamento de forma
– A rúa.
gradual ás necesidades e demandas dos
outros e de valorar os beneficios que – Algunhas profesións: médico/a, policía,
bombeiro/a,

achega a vida en sociedade.
•Coñecer

distintos

grupos

sociais

xardineiro/a,

agricultor/a,

panadeiro/a…

próximos á súa experiencia, algunhas – Normas elementais de seguridade
das súas características, producións viaria.
culturais, valores e formas de vida, – Medios de transporte: coche, autobús,
xerando actitudes de confianza, respecto bicicleta, avión, tren, barco.
e aprecio.
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•Coñecer e valorar algunhas profesións – Algunhas características morfolóxicas e
próximas a eles.

funcionais dos animais.

•Observar animais e plantas próximos a – Algúns alimentos de orixe animal e
eles e descubrir algunhas características vexetal.
e cambios que se producen nos seus – Paisaxes naturais: mar,río,montaña...
ciclos vitais. Valorar os beneficios que – Algúns medios de comunicación e
nos achegan e desenvolver actitudes de información.
respecto e coidado cara a estes seres
– Celebracións e festas do ano.
vivos.
•Coñecer algúns medios de transporte;
sendo capaz de relacionalos co medio
polo que se desprazan.

Linguaxes: comunicación e representación

Obxectivos

Contidos

•Empregar a linguaxe oral como medio – Linguaxe oral e necesidades de
de

comunicación

cos

outros/as

e comunicación.

pronunciar, articular e expresarse de – Vocabulario adaptado a cada proxecto
forma cada vez máis clara.
nas diferentes linguas.
•Expresar

emocións,

necesidades, – Textos de tradición cultural: contos,
desexos,
intereses,
sentimentos… poemas,
adiviñas,
cancións
(nas
mediante distintos linguaxes.
diferentes linguas)
•Amosar unha actitude positiva cara ás
distintas

linguas

e

aumentar

progresivamente o seu vocabulario.
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•Achegarse á literatura comprendendo, –
reproducindo

e

recreando

Instrumentos

textos ilustracións,

da

lingua

carteis,

escrita:
imaxes,

sinxelos de contos, poemas, retahílas... fotografías…
e amosar actitudes de valoración, gozo e – Normas que rexen o intercambio
interese cara eles.
lingüístico.
•Participar de forma cada vez máis activa – Normas socialmente establecidas:
nas situacións de transmisión oral e saúdo, para dar as grazas...
respectar as normas que rexen o – Palabras e expresións de lingua
intercambio lingüístico.
estranxeiras relacionadas cos contidos
•Iniciarse nos usos sociais da lectura e do nivel.
da

escritura

instrumentos

e

valoralas

como – Técnicas, materiais e instrumentos
comunicación, útiles e necesarios para a expresión

de

información e gozo.

plástica: marcas, esborranchado, picado

•Ler e interpretar imaxes.

e punteado.

•Amosar interese cara ós instrumentos – Trazo vertical, horizontal e curvo.
da linguaxe escrita, e valorala como – Os sons do corpo.
medio de comunicación e información.

– Cancións.

•Iniciarse na comprensión de contos
seguindo a secuencia temporal.
•Utilizar algunhas técnicas e recursos da
expresión plástica, corporal, musical e
dramática

para

posibilidades

ampliar

as

súas

comunicativas

e

– Ruídos e sons do medio.
– Instrumentos musicais.
– As posibilidades expresivas do corpo.
– Sentimentos e emocións e a súa
expresión corporal.

desenvolver a creatividade.

– Control do corpo: movemento, equilibrio

•Iniciarse no uso oral dunha lingua

(iniciación) e relaxación.

estranxeira

para

comunicarse

en

actividades relacionadas coas rutinas
cotiás dentro da aula.
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•Comprender as mensaxes audiovisuais
emitidas

por

tecnolóxicos
DVD,

algúns

instrumentos

(ordenador,

televisión,

reprodutores

musicais,

videoxogos…), e entende-la importancia
e

a

necesidade

de

utilizalos

moderadamente.
•Coñecer algunhas cancións infantís e
participar en representacións musicais.
•Coñecer

e

manipular

algúns

instrumentos musicais.
•Utilizar as posibilidades expresivas do
corpo

e

inicialos

no

control

do

movemento e da relaxación.
•Coñecer a gama de cores primarias e
aprender

a

utilizalas

nas

súas

elaboracións plásticas.
•Achegarse ó coñecemento de obras
artísticas

expresadas

en

distintas

linguaxes.

4 ANOS
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Coñecemento de sí mesmo/a e autonomía persoal

Obxectivos

Contidos

•Coñecer e explorar o seu corpo, –
identificando

algúns

dos

O

corpo:

algúns

segmentos

e

seus elementos.

segmentos e elementos, adquirindo – Características diferenciais do corpo.
progresivamente unha imaxe axustada – Imaxe global do corpo.
de si mesmo.

– Sentimentos e emocións propios e dos

•Identificar as características, calidades, demais.
posibilidades e limitacións persoais, e
– Os sentidos e a súa función na
tomar conciencia das diferenzas físicas
percepción.
entre o seu corpo e o dos demais,
– Sensacións e percepcións.
aceptándoas,
respectándoas
e
– Actividades da vida cotiá: de xogo,
adoptando
actitudes
non
domésticas, cumprimento de rutinas e os
discriminatorias.
seus requirimentos.
•Descubrir as posibilidades motrices e
– Movementos e posturas do corpo e os
posturais do seu corpo, empregalas
seus segmentos.
coordinadamente e axeitalas ás diversas
actividades cotiás, lúdicas e de – Hábitos de hixiene e alimentación e a
súa relación coa saúde.

expresión.
•Aumentar
autoconfianza

o
e

sentimento
a

capacidade

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

iniciativa na resolución de problemas da – Nocións básicas de orientación e
vida cotiá e desenvolver estratexias para coordinación de movementos.
CONTIDOS
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QUE

PRECISAN

satisfacer de forma progresivamente REFORZO
autónoma as súas necesidades básicas.

Como consecuencia da situación

•Identificar as sensacións e percepcións excepcional de estado de alarma, que
do propio corpo de forma que lle nos impediu asistir á escola desde o 13
permitan controlar as súas necesidades de marzo do 2020, quedaron pendentes
básicas; utilizar os sentidos como medio de traballar e/ou reforzar, os seguintes
para explorar o seu corpo e o seu medio contidos nesta área:
- Desenvolvemento da autonomía
próximo.
•Afianzar a coordinación óculo-manual en todos os ámbitos.
- Progreso no recoñecemento e
necesaria para as habilidades motrices
expresión

de carácter fino.
•Desenvolver

progresivamente

a

lateralidade do seu propio corpo, e ser

sentimentos

•Continuar a adquisición de hábitos
relacionados

coa

hixiene,

coa

alimentación, coa seguridade e co
coidado,

tanto

persoal

coma

do

ambiente escolar.

constancia,

atención,

- Aceptación

ánimo,

e

control

da

propia

imaxe

corporal,

desenvolvendo

iniciativas

individuais

accións
e

e

grupais,

empregando as posibilidades expresivas
do

corpo

(a

través

de

xestos,

movementos, xogos, danzas...).
- Recoñecemento das referencias
en

relación

cos

obxectos, co contorno e coas demais
persoas.

iniciativa e esforzo.
•Identificar e

de

emocións

espazo-temporais

•Adquirir progresivamente hábitos de
organización,

e

estados

progresivo dos mesmos.

capaz de interpretar nocións direccionais
con este.

de

-

Iniciación na práctica de

localizar os sentidos,

acción e recoñecemento de

empregándoos para percibir as distintas

situacións que favorezan a

sensacións corporais e descubrir as

interacción e adquisición de

calidades e propiedades dos obxectos.

hábitos saudables como a
hixiene
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corporal

e

•Identificar os sentimentos, emocións,

ambiental,

desexos e necesidades propias e dos

responsable, o descanso e

demais, e desenvolver unha actitude

a prevención e seguridade

comunicativa.

en situacións habituais.

o

consumo

•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

comportamento

ás

o

seu

necesidades

e

demandas dos outros.

Coñecemento do contorno

Obxectivos

Contidos

•Adquirir nocións básicas de orientación –

Nocións

básicas

de

orientación

temporal, e ser capaz de aplicar estas temporal:rutinas diarias, día e noite…
nocións nas súas vivencias habituais.
•Observar,

explorar

e

– Propiedades dos obxectos: a cor, a

manipular forma,

a

textura,

a

dureza

e

a

obxectos e coleccións de obxectos, e temperatura.
descubrir as súas propiedades mediante – As cores primarias e gama de cores
a experimentación activa, utilizando as secundarias.
posibilidades

das

formas

de

representación matemática.
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•Comparar

coleccións

de

obxectos – Nocións básicas de medida. Tamaño:

establecendo relacións cuantitativas e grande-mediano-pequeno,
iniciarse

na

realización

de

longo-curto,

series alto-baixo, groso-delgado.

sinxelas, identificando a lei establecida – Nocións de orientación espacial:
para facelo.
dentro-fóra, arriba-abaixo, diante-detrás,
•Avanzar no coñecemento da serie preto-lonxe,

aberto-pechado,

arredor,

numérica, recoñecendo e controlando a sobre-baixo, entre.
direccionalidade da grafía dos cinco – Formas planas: círculo,
primeiros números, e ser capaz de triángulo, rectángulo e rombo.

cadrado,

nomear esta serie en orde crecente e – Cuantificadores básicos: moitosdecrecente.
poucos, máis ca-menos ca, cheo-baleiro,
•Identificar e recoñecer algunhas formas metade, un, varios, ningún, tantos coma.
xeométricas planas, discriminando estas – Nocións básicas de medida: peso.
formas entre outras figuras.

– Serie numérica: cardinais 1, 2, 3, 4, 5 e

•Avanzar no coñecemento de novas 6.
nocións cuantitativas, aplicándoas para
–
Plantas,
froitas,
fenómenos
resolver problemas sinxelos da vida
atmosféricos e obxectos de uso
cotiá.
específico relacionados co clima.
•Adquirir novas nocións de orientación
– Estacións do ano.
espacial, aplicando estas nocións e as
– Algunhas características físicas e
xa aprendidas no seu propio corpo e nos
funcionais dos animais.
obxectos.
– Algúns animais domésticos e salvaxes.
•Observar e explorar o medio natural,
– Relación de utilidade entre os seres
descubrindo os cambios (vexetais,
vivos e as persoas.
climáticos, vestido…) que se producen
nel coa chegada das diferentes – A vida das plantas.
estacións.

– Outros elementos do medio natural:
terra, auga, aire e astros do ceo.
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•Valorar, respectar e coidar o medio – A clase: dependencias, obxectos e
natural, intervindo na medida das súas elementos persoais.
posibilidades.
•Ser

progresivamente

–
autónomo

A

familia:

membros,

parentesco,

no funcións e ocupacións.

ámbito escolar, establecendo relacións – Tipos de estrutura familiar.
afectivas coas súas compañeiras e cos –
A
vivenda:
dependencias,
seus compañeiros e coa mestra ou co características e obxectos. Tipos.
mestre, e asimilar e respectar as normas
– Algunhas normas de comportamento na
de comportamento e organización da
casa e na clase.
súa clase.
– Alimentos de orixe animal e vexetal.
•Aceptar a súa propia situación familiar,
– Ámbitos inmediatos do medio: a rúa.
desenvolvendo actitudes de afecto e
– Elementos da paisaxe urbana: prazas,
cariño polos membros da súa familia, e
edificios, xardíns, calzadas, beirarrúas,
coñecer e valorar as súas normas de
semáforos…
convivencia. Contribuír, na medida das
súas posibilidades, no mantemento da – Normas de seguridade viaria.
orde e limpeza da súa casa.

– Profesións: policía de tráfico, mestre/a,

•Coñecer as características da súa carteiro/a, vendedor/a, panadeiro/a,
vivienda, as súas dependencias e as veterinario/a, agricultor/a, xardineiro/a,
mecánico/a,
bombeiro/a,
funcións de cada unha, observando os albanel,
obxectos presentes nelas e aprendendo médico/a, e pintor/a artista.
a utilizalos axeitadamente.

–

Algúns

obxectos

e

recursos

•Coñecer as características físicas, os tecnolóxicos: ordenador, reprodutores
PDI,
televisión,
DVD,
ciclos vitais e a alimentación dalgúns musicais,
animais próximos a eles, diferenciando videoxogos…
entre animais domésticos e salvaxes, e – Algúns medios de comunicación e
valorar a importancia que teñen para a información.
vida e para a conservación do medio.

– Medios de transporte e medios físicos.
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•Avanzar no coñecemento de novas – Lugares relacionados co consumo, coa
profesións, valorando a importancia que diversión e co lecer.
ten o traballo das persoas para o – Festas e celebracións do ano.
desenvolvemento e a organización do
CONTIDOS
QUE
PRECISAN
medio social.

REFORZO

•Coñecer e valorar a importancia que

Como consecuencia da situación

teñen para as persoas os alimentos de excepcional de estado de alarma, que
orixe vexetal e animal.
nos impediu asistir á escola desde o 13
•Valorar a importancia que teñen para a de marzo do 2020, quedaron pendentes
sociedade os diversos servizos que de traballar e/ou reforzar, os seguintes
ofrece a vida en comunidade: lugares de contidos nesta área:
- Ampliación

lecer e diversión, lugares de consumo.

de

contidos

•Descubrir a relación existente entre relacionados coa experimentación de
algúns medios de transporte e as materiais e obxectos, percepción e
características do medio físico polo que descrición

das súas propiedades e

aproximación

se desprazan.

á

cuantificación

dalgúns coleccións.
- Iniciación
medios de comunicación e información.
•Iniciarse

no

coñecemento

•Identificar algúns obxectos e recursos

cotiás:

ordenador,

reprodutores musicais, televisión, PDI
DVD, videoxogos…, iniciándose no seu
uso.

nos

procesos

competenciais lóxico-matemáticos.
- Reforzo de contidos relacionados

tecnolóxicos habituais empregados nas
actividades

de

coa

súa

contorna:

caracterísiticas,

funcións e coidados dos seres vivos e
curiosidade,
natureza.

•Amosar interese por coñecer diferentes
culturas, comportamentos, costumes,
tradicións, formas de vida… Recorrer ós
medios de comunicación e información,
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respeto

e

coidado

da

coñecendo as vantaxes que lle ofrecen
as TICs, para este achegamento.

Linguaxes: comunicación e representación

Obxectivos

Contidos

•Expresar,

empregando

linguaxes,

desexos,

emocións,

necesidades

comprender

as

diferentes – Contos relacionados cos proxectos.
sentimentos, – Vocabulario relacionado cos proxectos
e ideas e traballados, nas diferentes línguas.

mensaxes

que

lle – Necesidade da comunicación.
comunican os demais, sabendo que a
– A linguaxe oral como medio de
linguaxe é o principal medio para
comunicación e expresión cos demais.
relacionarse cos outros.
– Situacións de comunicación e
•Amosar unha actitude positiva cara á
expresión cos demais.
lingua, tanto propia coma estranxeira.
– Familia de palabras.
•Expresarse oralmente de forma
– Lectura de pictogramas, bits…
progresivamente
máis
clara,
– Descricións.
respectando as normas que rexen o
intercambio lingüístico e adaptando a – Algunhas normas que rexen o
linguaxe ás diversas situacións para intercambio lingüístico.
comprender e ser comprendido.

–

Algunhas

normas

socialmente

súas establecidas para solicitar e para saudar
mensaxes mediante o uso de sinais e despedirse.
•Reforzar

o

significado

das

extralingüísticas con significación para a – A lingua escrita como medio de
nena e para o neno.

comunicación, información e gozo.
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•Amosar interese pola linguaxe escrita, – Instrumentos e elementos da lingua
valorándoa

como

instrumento

de escrita: imaxes, etiquetas, fotografías,
símbolos, carteis, anuncios…

comunicación, información e gozo.
•Achegarse

á

literatura

comprendendo,

infantil – Palabras e expresións de lingua

reproducindo

e estranxeira relacionadas cos contidos do

recreando textos sinxelos de contos nível.
clásicos e de poemas literarios, e – Trazos rectos e as súas combinacións.
amosar actitudes de valoración, gozo e – Trazos curvos e as súas combinacións.
interese por eles.

– Trazos espirais e bucles.

•Iniciarse no uso oral dunha lingua
estranxeira

para

comunicarse

en

actividades relacionadas coas rutinas

a

súa

– Técnicas da expresión plástica: debuxo
e mestura de cores.

cotiás dentro da aula.
•Mellorar

- Iniciación na lectoescritura.

expresión

oral,

aumentando progresivamente o seu
vocabulario e construíndo frases cunha
estruturación gradualmente correcta.

– Os materiais da expresión plástica:
ceras, plastilina…
– Ritmo e música.
– Ruído e silencio.

•Iniciarse nos usos sociais da lectura e – Os sons do corpo, dos obxectos e dos
da
escritura
valorándoas
como instrumentos musicais.
instrumentos

de

comunicación, –

na

lectura

sonoras

dalgúns

fenómenos e obxectos.

información e gozo.
•Iniciarse

Propiedades

interpretando, – Calidades do son.

reconstruíndo e ordenando imaxes e – Cancións e danzas sinxelas.
demais instrumentos da lingua escrita.
•Favorecer

a

– Posibilidades expresivas do corpo.

habilidade

lectora, – A expresión corporal de sentimentos e
recoñecendo progresivamente as letras emocións.
como compoñentes das palabras máis

– Desprazamentos polo espazo.

significativas do seu medio.
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•Comprender as mensaxes audiovisuais – Relaxación global e segmentaria.
emitidas

por

tecnolóxicos

algúns

instrumentos

CONTIDOS

QUE

PRECISAN

(ordenador,

televisión, REFORZO
DVD,
reprodutores
musicais,
Como consecuencia da situación
videoxogos…), e entende-la importancia excepcional de estado de alarma, que
e
a
necesidade
de
utilizalos nos impediu asistir á escola desde o 13
moderadamente.

de marzo do 2020, quedaron pendentes

•Empregar as técnicas e os recursos de traballar e/ou reforzar, os seguintes
básicos das formas de representación e contidos nesta área:
- Profundización na adquisición de

expresión plástica, musical e corporal

para aumentar as súas posibilidades novo vocabulario e recursos corporais
comunicativas

e

desenvolver

a para o

creatividade.
•Iniciarse

incremento da

competencia

comunicativa lingüística e expresiva.

en

novas

técnicas

- Ampliación de experiencias de

da

expresión plástica, como a mestura de intercambio comunicativo e participación
cores, lembrando as cores aprendidas en xogos lingüísticos.
no nivel anterior, e obter a partir delas a A imaxinación e fantasía como
gama de cores secundarias.
enriquecedoras da actividade creativa.
•Coidar e utilizar correctamente os útiles
e materiais da expresión plástica.
•Achegarse ó coñecemento de obras
artísticas

expresadas

en

distintas

linguaxes.
•Avanzar

no

posibilidades

coñecemento

das

comunicativas

e

expresivas que a música lles ofrece,
aprendendo a discriminar determinados
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sons e coñecendo novos instrumentos
musicais.
•Comprender que por medio do corpo
pode expressar as súas emocións,
necesidades, sentimentos e desexos,
realizando

diversos

desprazamentos

polo espazo e experimentando as súas
posibilidades expresivas.
•Participar

e

audicións

de

entusiasmarse
cancións

e

coas
coas

dramatizacións que realizan na clase,
sendo progresivamente creativos/as e
amosando iniciativa.
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5 ANOS

Coñecemento de sí mesmo/a e autonomía persoal

Obxectivos

Contidos

•Coñecer e explorar o seu corpo, –
identificando

algúns

dos

O

corpo:

algúns

segmentos

e

seus elementos.

segmentos e elementos, adquirindo – Características diferenciais do corpo.
progresivamente unha imaxe axustada – Imaxe global do corpo.
de si mesmo.

- Lado dereito e esquerdo.

•Identificar as características, calidades,
posibilidades e limitacións persoais, e
tomar conciencia das diferenzas físicas
entre o seu corpo e o dos demais,
aceptándoas,

respectándoas

adoptando

actitudes

e
non

– 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.

discriminatorias.
•Descubrir as posibilidades motrices e

– Sensacións e percepcións.

posturais do seu corpo, empregalas – Actividades da vida cotiá: de xogo,
coordinadamente e axeitalas ás diversas domésticas, cumprimento de rutinas e os
actividades

cotiás,

lúdicas

e

de seus requirimentos.
– Movementos e posturas do corpo e os

expresión.
•Aumentar
autoconfianza

o
e

sentimento
a

capacidade

de seus segmentos.
de
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iniciativa na resolución de problemas da – Hábitos de hixiene e alimentación e a
vida cotiá e desenvolver estratexias para súa relación coa saúde.
satisfacer de forma progresivamente – Hábitos elementais de organización,
autónoma as súas necesidades básicas. constancia, atención, iniciativa e esforzo.
•Identificar as sensacións e percepcións – Nocións básicas de orientación e
do propio corpo de forma que lle coordinación de movementos.
permitan controlar as súas necesidades

CONTIDOS
QUE
PRECISAN
básicas; utilizar os sentidos como medio REFORZO
para explorar o seu corpo e o seu medio
Como consecuencia da situación
próximo.
excepcional de estado de alarma, que
•Afianzar a coordinación óculo-manual nos impediu asistir á escola desde o 13
necesaria para as habilidades motrices de marzo do 2020, quedaron pendentes
de carácter fino.

de traballar e/ou reforzar, os seguintes

•Desenvolver

progresivamente

a contidos nesta área:
- Reforzo no desenvolvemento da

lateralidade do seu propio corpo, e ser

capaz de interpretar nocións direccionais autonomía
con este.

en

todos

os

ámbitos,

adquisición de confianza nas propias

•Continuar a adquisición de hábitos capacidades e planificación secuenciada
relacionados
coa
hixiene,
coa da acción para desenvolver tarefas.
- Progreso no recoñecemento e

alimentación, coa seguridade e co

de

ánimo,

e

control

•Adquirir progresivamente hábitos de progresivo dos mesmos.
- Aceptación da propia
organización, constancia, atención,

imaxe

coidado,

tanto

persoal

coma

do expresión

ambiente escolar.

de

sentimentos

e

estados
emocións

iniciativa e esforzo.

corporal,

desenvolvendo

•Identificar e

iniciativas

individuais

localizar os sentidos,

empregándoos para percibir as distintas

accións
e

e

grupais,

empregando as posibilidades expresivas
do
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corpo

(a

través

de

xestos,

sensacións corporais e descobrir as movementos, xogos, danzas...).
- Recoñecemento das referencias

calidades e propiedades dos obxectos.

•Identificar os sentimentos, emocións, espazo-temporais en relación cos
desexos e necesidades propias e dos obxectos, co contorno e coas demais
demais, e desenvolver unha actitude persoas.
- Iniciación na práctica de acción e

comunicativa.

•Adquirir nocións básicas de orientación recoñecemento de situacións que
temporal, e ser capaz de aplicar estas favorezan a interacción e adquisición de
nocións nas súas vivencias habituais.

hábitos

•Ser capaz de planificar e secuenciar a

corporal

propia acción para resolver problemas
da vida cotiá, e desenvolver actitudes de

saudables
e

como

ambiental,

a
o

hixiene
consumo

responsable, o descanso e a prevención
e seguridade en situacións habituais.

colaboración e axuda con nenas, nenos
e

adultos,

axeitando

comportamento

ás

o

seu

necesidades

e

demandas dos outros.

Coñecemento do contorno

Obxectivos

Contidos

•Adquirir nocións básicas de orientación –

Nocións

básicas

de

orientación

temporal, e ser capaz de aplicar estas temporal: rutinas diarias, día e noite, días
nocións nas súas vivencias habituais.
•Observar,

explorar

e

da semana, estacións…

manipular – Propiedades dos obxectos: a cor, a

obxectos e coleccións de obxectos, e forma,

a

textura,

descubrir as súas propiedades mediante temperatura.
a experimentación activa, utilizando as
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a

dureza

e

a

posibilidades

das

formas

de – As cores primarias, gama de cores

representación matemática.
•Comparar

coleccións

secundarias e as súas mezclas.

de

obxectos – Nocións básicas de medida. Tamaño:

establecendo relacións cuantitativas e grande-mediano-pequeno,
iniciarse

na

realización

de

longo-curto,

series alto-baixo, groso-delgado...

sinxelas, identificando a lei establecida – Nocións de orientación espacial:
para facelo.
dentro-fóra, arriba-abaixo, diante-detrás,
•Avanzar no coñecemento da serie preto-lonxe,

aberto-pechado,

dereita,-

numérica, recoñecendo e controlando a esquerda, arredor, sobre-baixo, entre...
direccionalidade da grafía dos cinco – Formas planas: círculo, cadrado,
primeiros números, e ser capaz de triángulo, rectángulo e rombo. Formas en
nomear esta serie en orde crecente e volumen: esfera, cubo y pirámide.
decrecente.
– Cuantificadores básicos: moitos•Identificar

e

recoñecer

formas poucos, máis ca-menos ca, cheo-baleiro,
xeométricas planas, discriminando estas metade, un, varios, ningún, tantos coma.
formas entre outras figuras en volume.

– Nocións básicas de medida: peso,

•Avanzar no coñecemento de novas lonxitude...
nocións cuantitativas, aplicándoas para – Serie numérica: cardinais 1 ó 10.
resolver problemas sinxelos da vida

–

cotiá.

Plantas,

froitas,

fenómenos

atmosféricos e obxectos de uso
•Adquirir novas nocións de orientación específico relacionados co clima.
espacial, aplicando estas nocións e as
– Estacións do ano.
xa aprendidas no seu propio corpo e nos
– Algunhas características físicas e
obxectos.
funcionais dos animais.
•Observar e explorar o medio natural,
– Algúns animais domésticos e salvaxes.
descubrindo os cambios (vexetais,
– Relación de utilidade entre os seres
climáticos, vestido…) que se producen
vivos e as persoas.
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nel

coa

chegada

das

diferentes – A vida das plantas.

estacións.

– Outros elementos do medio natural:

•Valorar, respectar e coidar o medio terra, auga, aire e astros do ceo.
natural, intervindo na medida das súas – A clase: dependencias, obxectos e
posibilidades.
elementos persoais.
•Ser

progresivamente

autónomo

no – A familia: membros,
ámbito escolar, establecendo relacións funcións e ocupacións.

parentesco,

afectivas coas súas compañeiras e cos – Tipos de estrutura familiar.
seus compañeiros e coa mestra ou co
–
A
vivenda:
dependencias,
mestre, e asimilar e respecta-las normas
características e obxectos. Tipos.
de comportamento e organización da
– Normas de comportamento na casa e
súa clase.
na clase.
•Aceptar a súa propia situación familiar,
– Alimentos de orixe animal e vexetal.
desenvolvendo actitudes de afecto e
– Ámbitos inmediatos do medio: a rúa.
cariño polos membros da súa familia, e
coñecer e valorar as súas normas de – Elementos da paisaxe urbana: prazas,
convivencia.
•Coñecer as características da súa

edificios, xardíns, calzadas, beirarrúas,
semáforos…

vivienda, as súas dependencias e as – Normas de seguridade viaria.
funcións de cada unha, observando os – Profesións: policía de tráfico, mestre/a,
obxectos presentes nelas e aprendendo carteiro/a,
a utilizalos axeitadamente.

vendedor/a,

panadeiro/a,

veterinario/a, agricultor/a, xardineiro/a,

mecánico/a,
bombeiro/a,
•Coñecer as características físicas, os albanel,
ciclos vitais e a alimentación dalgúns médico/a, e pintor/a artista.
animais próximos a eles, diferenciando –

Algúns

entre animais domésticos e salvaxes, e tecnolóxicos:

obxectos

DVD, PDI…
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recursos

ordenador, reprodutores

valorar a importancia que teñen para a musicais,pizarras
vida e para a conservación do medio.

e

dixitais,

televisión,

•Avanzar no coñecemento de novas – Algúns medios de comunicación e
profesións, valorando a importancia que información.
ten o traballo das persoas para o – Medios de transporte e medios físicos.
desenvolvemento e a organización do – Lugares relacionados co consumo, coa
medio social.

diversión e co lecer.

•Coñecer e valorar a importancia que – Festas e celebracións do ano.
teñen para as persoas os alimentos de
CONTIDOS
QUE
PRECISAN
orixe vexetal e animal.
REFORZO
•Valorar a importancia que teñen para a
Como consecuencia da situación
sociedade os diversos servizos que excepcional de estado de alarma, que
ofrece a vida en comunidade: lugares de nos impediu asistir á escola desde o 13
lecer e diversión, lugares de consumo.
de marzo do 2020, quedaron pendentes
•Descubrir a relación existente entre de traballar e/ou reforzar, os seguintes
algúns medios de transporte e as contidos nesta área:
características do medio físico polo que
se desprazan.
•Iniciarse

no

- Ampliación

coñecemento

dalgúns materiais e obxectos, percepción e
descrición

das súas propiedades e

recursos aproximación
tecnolóxicos habituais empregados nas coleccións.
actividades

contidos

relacionados coa experimentación de

medios de comunicación e información.
•Identificar

de

obxectos

cotiás:

e

á

cuantificación

- Profundización

ordenador,

nos

de

procesos

reprodutores musicais, televisión, DVD, competenciais lóxico-matemáticos.
- Reforzo do uso dos números en

PDI, videoxogos…, iniciándose no seu
uso.

situacións

contextualizadas

e

•Amosar interese por coñecer diferentes significativas.
- Reforzo de contidos relacionados
culturas, comportamentos, costumes,
tradicións, formas de vida… Recorrer ós coa súa contorna: caracterísiticas,
medios de comunicación e información, funcións e coidados dos seres vivos e
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coñecendo as vantaxes que lle ofrecen curiosidade,
as TICs, para este achegamento.

respeto

e

coidado

da

natureza.

Linguaxes: comunicación e representación

Obxectivos
•Expresar

Contidos
a

través

linguaxes,

desexos,

emocións,

necesidades

comprender

as

diversas – Contos relacionados cos proxectos.

de

sentimentos, – Vocabulario relacionado cos distintos
e ideas e proxectos nas diferentes línguas.

mensaxes

que

lle – Necesidade da comunicación.
comunican os demais, sabendo que a
– A linguaxe oral como medio de
linguaxe é o principal medio para
comunicación e expresión cos demais.
relacionarse cos demais.
– Situacións de comunicación e
•Amosar unha actitude positiva cara á
expresión cos demais.
lingua, tanto propia coma estranxeira.
– Familia de palabras.
•Expresarse oralmente de forma
– Lectura de pictogramas, flash-cards.
progresivamente
máis
clara,
– Descricións.
respectando as normas que rexen o
intercambio lingüístico e adaptando a – Normas que rexen o intercambio
linguaxe ás diversas situacións para lingüístico.
comprender e ser comprendido.

–

Principais

normas

socialmente

súas establecidas para solicitar e para saudar
mensaxes mediante o uso de sinais e despedirse.
•Reforzar

o

significado

das

– A lingua escrita como medio de
comunicación, información e gozo.
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extralingüísticas con significación para a – Instrumentos e elementos da lingua
nena e para o neno.

escrita: imaxes, etiquetas, fotografías,

•Amosar interese pola linguaxe escrita, símbolos, carteis, anuncios…
valorándoa

como

instrumento

de – Primeiros usos do número, do xénero e

comunicación, información e gozo.
•Achegarse

á

literatura

comprendendo,

do verbo.

infantil – Palabras e expresións de lingua

reproducindo

e estranxeira relacionadas cos contidos do

recreando textos sinxelos de contos nível.
clásicos e de poemas literarios, e – Trazos rectos e as súas combinacións.
amosar actitudes de valoración, gozo e – Trazos curvos e as súas combinacións.
interese por eles.

– Trazos espirais e bucles.

•Iniciarse no uso oral dunha lingua
estranxeira

para

comunicarse

en

actividades relacionadas coas rutinas

- Iniciación na Lectoescritura.
– Técnicas da expresión plástica: debuxo
e mestura de cores.

cotiás dentro da aula.
•Mellorar a expresión oral aumentando
progresivamente o seu vocabulario e
construíndo frases cunha estruturación

– Os materiais da expresión plástica:
ceras, plastilina…
– Ritmo e música.
– Ruído e silencio.

gradualmente correcta.

•Iniciarse nos usos sociais da lectura e – Os sons do corpo, dos obxectos e dos
da
escritura
valorándoas
como instrumentos musicais.
instrumentos

de

comunicación, – Calidades do son: duración, altura,
intensidade...

información e gozo.
•Iniciarse

na

lectura

interpretando, – Cancións e danzas sinxelas.

reconstruíndo e ordenando imaxes e – Posibilidades expresivas do corpo.
demais instrumentos da lingua escrita.
•Favorecer

a

habilidade

– A expresión corporal de sentimentos e

lectora, emocións.

recoñecendo progresivamente as letras
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como compoñentes das palabras máis – Desprazamentos polo espazo.
significativas do seu medio.

– Relaxación global e segmentaria.

•Comprender as mensaxes audiovisuais
emitidas

QUE

PRECISAN

instrumentos REFORZO
tecnolóxicos (ordenador, televisión,
Como consecuencia da situación
DVD, PDI, reprodutores musicais, excepcional de estado de alarma, que
videoxogos…), e entender a importancia nos impediu asistir á escola desde o 13
e

a

por

CONTIDOS

algúns

necesidade

de

utilizalos de marzo do 2020, quedaron pendentes

moderadamente.

de traballar e/ou reforzar, os seguintes

•Empregar as técnicas e os recursos contidos nesta área:
- Profundización

básicos das formas de representación e

expresión plástica, musical e corporal linguaxes:
para aumentar as súas posibilidades corporal...
comunicativas

e

desenvolver

de

disversas

oral,

plástica,

xeito

expresivo-

a comprensivo.
- Ampliación de experiencias de

creatividade.
•Iniciarse

escrita,

nas

en

novas

técnicas

da intercambio comunicativo e participación

expresión plástica, como a mestura de en xogos lingüísticos.
cores, lembrando as cores aprendidas A imaxinación e fantasía como
no nivel anterior, e obter a partir delas a enriquecedoras da actividade creativa.
gama de cores secundarias.
•Coidar e utilizar correctamente os útiles
e materiais da expresión plástica.
•Achegarse ó coñecemento de obras
artísticas

expresadas

en

distintas

linguaxes.
•Avanzar

no

posibilidades

coñecemento

das

comunicativas

e

expresivas que a música lles ofrece,
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aprendendo a discriminar determinados
sons e coñecendo novos instrumentos
musicais.
•Comprender que por medio do corpo
pode expressar as súas emocións,
necesidades, sentimentos e desexos,
realizando

diversos

desprazamentos

polo espazo e experimentando as súas
posibilidades expresivas.
•Participar

e

audicións

de

entusiasmarse
cancións

e

coas
coas

dramatizacións que realizan na clase,
sendo

progresivamente

creativos

e

amosando iniciativa.
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS
Todas as competencias, debido ao carácter globalizador da etapa de Educación Infantil,
incluiranse nas actividades rutinarias, e dicir, non suporán unha ruptura nas súas
actividades diarias, cunha metodoloxía igual á que se utiliza na aula tendo en conta que á
marxe das actividades aquí expostas, traballaremos as competencias en todas as
actividades que se realizan na aula, apoiándonos nos materiais gráficos, lúdicos,
plásticos,... que utilizamos no proceso de ensinanza. De igual forma, en cada proxecto
poñerase especial énfase en determinadas competencias, as cales figuran recollidas na
secuenciación dos mencionados proxectos.
A avaliación das actividades atende aos principios básicos da avaliación infantil (continua,
formativa, integral e aberta) e atenderá ao proceso de ensino-aprendizaxe e da propia
actividade.

Os contidos relacionados coas competencias quedan organizados da seguinte forma:

1º COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LÍNGÜÍSTICA
Refírese ao uso das catro destrezas da linguaxe: escoitar, falar, ler e escribir. As destrezas
de falar e escoitar son prioritarias en lingua galega e língua castelá e exclusivas na lingua
estranxeira, pero isto non impide o achegamento ao código escrito e, sobre todo, á literatura
infantil a través de contos e relatos.
OS CONTIDOS que desenvolven esta competencia son:
●

Utilización progresiva da lingua oral, relatando feitos e comunicando feitos e

sentimentos.
●

Uso progresivo dun léxico variado e preciso.

●

Escoita de forma comprensiva de contos, poemas, adiviñas, etc.
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●

Achega á lingua escrita a través de imaxes, pictogramas, palabras e a realización

das primeiras grafías.
●

Utilización da biblioteca escolar dun xeito correcto.

●

Experimentación e utilización de xestos e movementos como recursos de expresión

(danza, mímica, etc.)
●

Identificación de elementos da natureza: auga, sol, plantas, terra.....

●

Observación e valoración das características e cambios dos seres vivos: as

estacións, ciclo vital, etc.
●

Observación do tempo atmosférico e os seus cambios.

●

O coidado e respecto cara os animais e as plantas . Os alimentos de orixe animal e

vexetal.

Algunhas das ACTIVIDADES tipo, que desenvolven esta competencia, son:
o

Carteis de identificación: refírense ás zonas da aula, obxectos, materiais,

mobiliario, así como conceptos básicos a traballar (formas xeométricas cores, números,
fonemas, nomes dos alumnos/as, vocabulario, rutinas) e cartelería relacionada coas
medidas de hixiene para a prevención do Covid (lavado de mans, saúdo sen contacto
físico...). Presentaranse tanto en maiúscula como en minúscula.
o

Contos. Imaxes secuenciadas: os contos por ser motivadores e atractivos

xeran multitude de actividades e secuenciándoos con imaxes favorece que o alumnado
estruture e organice a historia narrada , favorecendo a utilización e valoración da Lingua
oral .
o

Poesías, adiviñas, retahilas,... A través da aprendizaxe memorística de

textos de tradición oral que apoiarán os textos escritos ou ilustrados que se atoparán no
recuncho da biblioteca.
o

Pictogramas: o seu uso servirá de iniciación á aprendizaxe lecto- escritor,

estimulando a súa capacidade comunicativa.
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2 - COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS

EN CIENCIA E

TECNOLOXÍA
Preténdese desenvolver e aplicar o pensamento matemático co fin de resolver diversos
problemas en situacións cotiás.
OS CONTIDOS que a desenvolven son:
●

Percepción e identificación das cualidades de obxectos e materiais do entorno.

●

Situacións de si mesmos e dos obxectos no espazo (dentro/fora – enriba/debaixo –

Arriba/abaixo – cerca/lonxe,...)
●

Relacións de orde, seriacións, clasificación, secuencias temporais, puzzles.

●

Exploración de obxectos de forma plana.

●

Aproximación á serie numérica e ás súas grafías.

Algunhas das ACTIVIDADES tipo, que desenvolven esta competencia, son:
o

O panel de asistencia. Onde o encargado sinalará e contará os alumnos/as

presentes e ausentes manipulando a súas fotografías, situándoas dentro ou fóra do panel
realizado e exposto a tal fin.
o

O calendario, que terá carácter manipulativo, representando os días da semana, de

diferentes cores contabilizando os días do mes , e que favorece que os nenos/as adquiran
unha progresiva noción do paso do tempo
o

O cadro do horario ,a través do cal o encargado lerá e interpretará as actividades

que se levarán a cabo diariamente e que estarán ordenadas no tempo de xeito numérico
,acompañadas de imaxes gráficas representativa da actividade.
o

Saídas ao entorno: asociadas ao centro de interese traballado, relacionadas con

natureza , animais e profesións.
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o

Experiencias coas plantas: a través da plantación dalgunhas sementes nun

recanto da aula destinado a tal fin para a súa observación (efectos da luz solar ,necesidade
de auga, crecemento, estudo das súas partes e valoración e coidado dos mesmos).
o

Manipulación do Calendario atmosférico a través da pizarra dixital na que se

representan os distintos fenómenos atmosféricos e que o encargado do día colocará
despois da observación directa .

3.- COMPETENCIA DIXITAL.
Os alumnos/as de Educación Infantil xa comezan a familiarizarse co ordenador e con
algúns dos seus usos.
OS CONTIDOS que a desenvolven son:
●

Achegamento ás producións audiovisuais como películas, debuxos animados ou

videoxogos.
●

Valoración crítica dos seus contidos e da súa estética.

●

Distinción progresiva entre a realidade e a representación audiovisual.

●

Iniciación do uso de instrumentos tecnolóxicos como ordenador, a encerado dixital

interactivo, cámara ou reprodutores de son e imaxe como elementos de comunicación.
●

Toma progresiva de conciencia da necesidade dun uso moderado dos medios

audiovisuais e das tecnoloxías e a comunicación.
●

Iniciación no coñecemento e uso de instrumentos tecnolóxicos como cámara

fotográfica, teléfono.... como elemento de comunicación.
●

Concienciación progresiva da necesidade do uso de xeito moderado dos medios

audiovisuais e das tecnoloxías da Información e da Comunicación.

AS ACTIVIDADES que se levarán a cabo son:
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o

Coñecemento

dos

elementos

que

integran

o

ordenador.

Este

coñecemento dos elementos do ordenador (monitor, teclado, rato, torre...) farase mediante
xogos.
o

Manipulación do rato. Debido ás características dos nenos/as de Educación

infantil o rato é a mellor medio para que poidan utilizar o ordenador, ademais serviralle de
ferramenta sinxela e útil para acceder a xogos e software propios desta idade.
o

Emprego do encerado dixital interactivo. Nas nosas escolas constitúe unha

ferramenta e un recurso fundamental para o desenvolvenmento da actividade educativa.
o

Uso dos diferentes medios audivisuais (TV. DVD., vídeo, radio CD.,etc)

como soporte de diferentes actividades ao longo de todo o curso.
Tras o uso deste material por parte de un alumno/a será desinfectado antes de
podelo usar outro compañeiro/a.

4.- COMPETENCIA SOCIAIS E CIVICAS
A través da que coñeceran as formas de comportamento, e serán competentes para
escoitar, respectar a quenda de intervención, presentarse, prestar axuda....etc.
OS CONTIDOS son:
●

A familia: Composición da mesma e as relacións de parentesco.

●

Respecto ás normas familiares.

●

Tarefas dos membros da familia. Responsabilidade en tarefas sinxelas da casa.

●

O colexio: nenos e adultos .

●

Identificación dos espazos habituais do colexio: clase, servizos, patio e actividades

que se realizan nelas.
●

Comportamentos adecuados e inadecuados na rúa.

●

Coñecemento e respecto das normas de convivencias tanto familiar como escolar.

Normas básicas de educación viaria e novas normas Covid.
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●

Participación activa en actividades sociais, culturais: Entroido, Nadal, Día da Paz

...etc. Este curso estas actividades terán lugar na propia escola, pero estaremos en contacto
coas outras escolas do centro a través de videoconferencias.
●

Coñecer e valorar profesións.

●

Coñecer e valorar as festas populares arraigadas na nosa cultura.

●

Resolución de conflitos mediante o diálogo.

AS ACTIVIDADES que a desenvolven son:
o

Normas de aula. Favorecen e regulan a convivencia entre o alumnado.

Representarase graficamente e colocarase nunha zona visible para que serva sempre de
referencia. Faremos especial fincapé nas relacionadas co mantemento da distancia, uso de
máscaras, lavado de mans...
o

Dramatizacións. A través

delas os nenos/as asumen e representan

diferentes roles sociais que lles farán vivenciar distintas situacións reais e imaxinarias.
Fomenta de forma lúdica a adquisición das habilidades sociais
o

Asembleas. Favorecen o intercambio de opinións e criterios, estimulan a

capacidade comunicativa do alumnado e enriquecen o vocabulario. Do mesmo xeito
,permiten poñer en práctica habilidades sociais asociadas ás normas que regulan o diálogo:
respectar a quenda da palabra, pedir permiso para intervir, desenvolver a capacidade de
escoita.....
o

Actividades de participación conxunta do centro (videoconferencias) .

o

Festas populares. Recrear na aula e no centro (se fora posible en algún

momento do curso) coa participación activa de todos os alumnos de aquelas festas
populares que permanecen arraigadas na nosa cultura, favorecendo a vivencia nelas e
acercándonos a súa propia capacidade de percepción.(Samaín, Magosto, Nadal, Maios,....).
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5.-COMPETENCIA CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS
Contribúe ao coñecemento, comprensión e valoración das manifestacións culturais e
artísticas.
OS CONTIDOS son:
●

Descubrimento das cores primarias.

●

Realización de obras plásticas con diferentes materiais e técnicas.

●

Recoñecemento de sons do entorno natural e social e de instrumentos musicais.

●

Interpretación de cancións

●

Realización de movementos de expresión corporal: dramatizacións, baile e xogo

simbólico.
●

Recoñecer e participar (cando sexa posible) nas actividades sociais e cultuais do

entorno.

AS ACTIVIDADES que a desenvolven son:
o

Bits de intelixencias. A través deles presentamos aos nenos/as diferentes obras de

arte cós seus correspondentes pintores, escultores , artistas etc.
o

Presentación de diferentes técnicas plásticas: coloreado, con diversos materiais,

picado, recortado, punteado, collage, estampación etc. Isto proporcionará nos nenos o
gusto por experimentar con distintos materiais e fomentando igualmente a súa autoestima
ao observar a súa obra.
o

Cancións e xogos tradicionais: Proporcionámoslle ao alumnado o noso bagaxe

cultural e achegámolo ao seu entorno sentíndose así máis seguros no mundo que os rodea.
o

Coñecer e utilizar Instrumentos musicais: Coa música non só desenvolvemos o

seu oido musical senón que os achegamos a outra expresión artística mais: as producións
musicais, e eles poden inventar calqueira ritmo
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6-COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Esta etapa é fundamental para aprender disfrutando e facelo de forma eficaz e autónoma
dacordo coas esixencias de cada situación.
OS CONTIDOS que a desenvolven son:
●

Hábitos de organización, atención, constancia, observación e esforzo.

●

Habilidades para establecer relaciones de afecto e amizade (mantendo as

distancias).
●

Nocións básicas de orientación espacial.

●

Exploración e valoración das posibilidades perceptivas e motrices propias e alleas.

●

Psicomotricidade: Actividade motriz, xogos con obxectos, circuítos e relaxación.

●

Control postural do corpo e movemento. Grafomotricidade

●

Comprensión, valoración, e aceptación das regras de xogo.

●

Iniciativa e progresiva autonomía na realización de actividades da vida cotiá.

●

Satisfacción pola realización de tarefas e a súa valoración.

AS ACTIVIDADES que a desenvolven:
o

Actividades nos distintos recantos. A información que neles se atopa ofrece unha

organización da actividade en pequenos grupos (grupos de convivencia estable), o que
favorece unha interacción máis próxima á alumna/o. Compartir entre GCE determinados
materiais e xogos, estruturar o xogo a levar a cabo tendo en conta unhas normas de uso,
posibilita poñer en práctica o aprendido e adquirir maior conciencia diso. As actividades dos
recantos poden estar predestinadas ou ben poden recrearse de forma espontánea por parte
dos rapaces, sempre guiadas e observadas polo docente.
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7.- COMPETENCIA EN SENTIDO DA INICIATIVA E O ESPÍRITO EMPRENDEDOR
Esta competencia constrúese dende o coñecemento de si mesmo e manifestase mediante
o uso do seu propio corpo, cada vez con mais eficacia.
OS CONTIDOS que a desenvolven son:
●

Exploración do propio corpo: esquema corporal

●

Sensacións e percepcións.

●

Identificación e manifestación de sentimentos propios e alleos.

●

Autoestima, identificación e valoración de características persoais.

●

Lateralidade: estimulación sensorial.

●

Práctica de hábitos saudables: hixiene corporal, hixiene e protección fronte ao Covid,

alimentación completa, descanso.
●

Utilización adecuada de espazos, elementos e obxectos.

●

Valoración da actitude de axuda.

●

As actividades da vida cotiá: Iniciativa e progresiva autonomía no seu

desenvolvemento.
●

Hábitos de organización, constancia, atención, observación e esforzo.

●

Habilidades de colaboración para establecer relacións de afecto e amizade.

●

Satisfacción por realizar tarefas e valoralas.
AS ACTIVIDADES que a desenvolven son:

o

Cargos de aula. Funcións.

Os cargos de aula simbolizan e concretan a distribución das distintas responsabilidades a
asumir polo alumnado, de maneira efectiva e asociándoos a funcións definidas. Estes
cargos convén representalos de forma gráfica para evitar disputas entre o alumnado.
o

O meu colexio ten....
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Esta actividade implica a realización de un pequeno plano onde se simbolizan as
dependencias mas significativas do para os alumnos de Educación Infantil e o coñecemento
das outras escolas que integran o Colexio Rural Agrupado.
o

Panel das emocións:

Lugar onde baixo a foto dos alumnos/as se colocan varios círculos que representan distintas
emocións. Cada neno/a, ao entrar na aula cada día colocará no panel o círculo que
representa o seu estado de ánimo; na asemblea abordarase o tema, incidindo nos
sentimentos de amizade e colaboración.
Outra variante, consiste en que o alumnado indique que emocións produce nel a lectura
dun determinado conto.
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5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

3 ANOS.

Coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal.
-

Coñece progresivamente o seu corpo, identificando as súas características

fundamentais e algúns dos segmentos e elementos que o forman.
-

Iniciouse na identificación dos propios sentimentos, emocións, necesidades,

preferencias…, sendo capaz de denominalos, expresalos e comunicárllelos ós
demais.
-

Explora as posibilidades e limitacións do seu propio corpo, e desenvolve unha

imaxe axustada e positiva de si mesmo/a.
-

Desenvolveu progresivamente un control e unha coordinación do seu corpo.

-

Adapta as súas posibilidades motrices e posturais ás diversas situacións da

actividade cotiá.
-

Adquiriu hábitos relacionados coa hixiene, alimentación e seguridade persoal.

-

Aumentou o sentimento de autoconfianza e a capacidade de iniciativa na

resolución de problemas da vida cotiá e desenvolve estratexias para satisfacer de
forma progresivamente autónoma as súas necesidades básicas.
-

Identifica as sensacións e percepcións do propio corpo de forma que lle permitan

controla-las súas necesidades básicas, utilizando os sentidos como medio para
explora-lo seu corpo e o seu medio próximo.
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-

Progresa cada vez máis na coordinación óculo-manual necesaria para as

actividades motrices de carácter fino, e mellora precisión dos seus movementos.
-

Desenvolve actitudes e hábitos de colaboración e de axuda evitando

comportamentos de submisión ou dominio, adecuando o seu comportamento ás
necesidades e demandas dos outros.
-

Adquiriu progresivamente hábitos de organización, constancia, atención,

iniciativa e esforzo.
Coñecemento do contorno.
-

Iniciouse no coñecemento dos cardinais 1, 2 e 3, relacionando a cantidade coa

súa grafía.
-

Identifica e recoñece a forma circular, cadrada e triangular.

-

Adquiriu nocións cuantitativas básicas.

-

Adquiriu nocións básicas de orientación espacial.

-

Establece relacións e comparacións entre coleccións de obxectos atendendo a

distintas nocións cuantitativas.
-

Iniciouse na formación de series sinxelas.

-

Identifica algúns obxectos e recursos tecnolóxicos habituais utilizados nas

actividades cotiás: ordenador, reprodutores musicais, pizarra dixital, televisión,
DVD...
-

Descubriu cambios climatolóxicos e atmosféricos, naturais-vexetais, na

alimentación e no vestido, e no medio social que se producen co paso do tempo.
-

Coñece e acepta a súa familia, descubriu relacións de parentesco.

-

Coñece as características da súa casa e da escola: espazos e obxectos

presentes nelas, e é capaz de orientarse e desenvolverse de forma progresivamente
autónoma.
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-

Asimila as normas que rexen os grupos nos que se desenvolve, sendo quen de

adecuar o comportamento de forma gradual ás necesidades e demandas dos outros
e de valorar os beneficios que achega a vida en sociedade.
-

Coñece distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas

características, producións culturais, valores e formas de vida, xerando actitudes de
confianza, respecto e aprecio.
-

Coñece e valora algunhas profesións próximas a eles.

-

Coñece animais e plantas próximas a el,e algunhas características e cambios

que se producen nos seus ciclos vitais.
-

Valora os beneficios que nos achegan e desenvolver actitudes de respecto e

coidado cara a estes seres vivos.
-

Coñece algúns medios de transporte; sendo capaz de relacionalos co medio polo

que se desprazan.

Linguaxes: Comunicación e Representación.
-

Emprega a linguaxe oral como medio de comunicación cos outros e pronuncia,

articula e expresase de forma cada vez máis clara.
-

Expresa emocións, necesidades, desexos, intereses, sentimentos… mediante

distintas linguaxes.
-

Amosa

unha

actitude

positiva

cara

ás

distintas

linguas

e

aumenta

progresivamente o seu vocabulario.
-

Achegouse á literatura comprendendo, reproducindo e recreando textos sinxelos

de contos, poemas, retahílas... e amosa actitudes de valoración, gozo e interese cara
a eles.
-

Participa de forma cada vez máis activa nas situacións de transmisión oral e

respecta as normas que rexen o intercambio lingüístico.
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-

Iniciouse nos usos sociais da lectura e da escritura e valoralas como instrumentos

de comunicación, información e gozo.
-

Le e interpreta imaxes.

-

Amosa interese cara ós instrumentos da linguaxe escrita.

-

Valora a linguaxe escrita como medio de comunicación e información.

-

Iniciouse na comprensión de contos seguindo a secuencia temporal.

-

Utiliza algunhas técnicas e recursos da expresión plástica, corporal, musical e

dramática para ampliar as súas posibilidades comunicativas e desenvolver a
creatividade.
-

Iniciouse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades

relacionadas coas rutinas cotiás dentro da aula.
-

Comprende

mensaxes

audiovisuais

emitidas

por

algúns

instrumentos

tecnolóxicos (ordenador, televisión, DVD, reprodutores musicais, videoxogos…), e
entende a importancia e a necesidade de utilizalos moderadamente.
-

Coñece algunhas cancións infantís e participa en representacións musicais.

-

Coñece e manipula algúns instrumentos musicais.

-

Utiliza as posibilidades expresivas do corpo e iniciouse no control do movemento

e da relaxación.
-

Coñece a gama de cores primarias e utilízaas nas súas elaboracións plásticas.

-

Achegouse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas

linguaxes.
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4 ANOS.

Coñecemento de sí mesmo e Autonomía persoal.
-

Coñece e explora o seu corpo, identificando algúns dos seus segmentos e

elementos, adquirindo progresivamente unha imaxe axustada de si mesmo.
-

Identifica as características, calidades, posibilidades e limitacións persoais,

tomando conciencia das diferenzas físicas entre o seu corpo e o dos demais,
aceptándoas, respectándoas e adoptando actitudes non discriminatorias.
-

Descubriu posibilidades motrices e posturais do seu corpo, empregándoas

coordinadamente e axeitándoas ás diversas actividades cotiás, lúdicas e de
expresión.
-

Aumentou o sentimento de autoconfianza e a capacidade de iniciativa na

resolución de problemas da vida cotiá e desenvolve estratexias para satisfacer de
forma progresivamente autónoma as súas necesidades básicas.
-

Identifica as sensacións e percepcións do propio corpo de forma que lle permitan

controlar as súas necesidades básicas.
-

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

-

Afianzou a coordinación óculo-manual necesaria para as habilidades motrices de

carácter fino.
-

Desenvolveu progresivamente a lateralidade do seu propio corpo, e é capaz de

interpretar nocións direccionais con este.
-

Continuou a adquisición de hábitos relacionados coa hixiene, coa alimentación,

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

Adquiriu progresivamente hábitos de organización, constancia, atención,

iniciativa e esforzo.
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-

Identifica e localiza os sentidos, empregándoos para percibir as distintas

sensacións corporais.
-

Descubriu calidades e propiedades dos obxectos.

-

Identifica sentimentos, emocións, desexos e necesidades propias e dos demais,

e desenvolve unha actitude comunicativa.
-

Adquiriu nocións básicas de orientación temporal, e é capaz de aplicar estas

nocións nas súas vivencias habituais.
-

É 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 contorno.
-

Adquiriu nocións básicas de orientación temporal, e é capaz de aplicar estas

nocións nas súas vivencias habituais.
-

Observa, explora e manipula obxectos e coleccións de obxectos, e descubrir as

súas propiedades mediante a experimentación activa, utilizando as posibilidades das
formas de representación matemática.
-

Compara coleccións de obxectos establecendo relacións cuantitativas e realiza

series sinxelas, identificando a lei establecida para facelo.
-

Avanzou no coñecemento da serie numérica, recoñecendo e controlando a

direccionalidade da grafía dos cinco primeiros números, e é capaz de nomear esta
serie en orde crecente e decrecente.
-

Identifica e recoñece algunhas formas xeométricas planas, discriminando estas

formas entre outras figuras.
-

Avanzou no coñecemento de novas nocións cuantitativas, aplicándoas para

resolver problemas sinxelos da vida cotiá.
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-

Adquiriu novas nocións de orientación espacial, aplicando estas nocións e as xa

aprendidas no seu propio corpo e nos obxectos.
-

Observa e explora o medio natural, descubrindo os cambios (vexetais, climáticos,

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

Valora, respecta e coida o seu medio natural, intervindo na medida das súas

posibilidades.
-

É progresivamente autónomo no ámbito escolar, establecendo relacións

afectivas coas súas compañeiras e cos seus compañeiros e coa mestra ou co
mestre.
-

Asimila e respecta as normas de comportamento e organización da súa clase.

-

Acepta a súa propia situación familiar, desenvolvendo actitudes de afecto e

cariño cara os membros da súa familia, e coñece e valora as súas normas de
convivencia.
-

Coñece as características da súa vivienda, as súas dependencias e as funcións

de cada unha, observando os obxectos presentes nelas e aprendendo a utilizalos
axeitadamente.
-

Coñece as características físicas, os ciclos vitais e a alimentación dalgúns

animais próximos a eles, diferenciando entre animais domésticos e salvaxes, e
valora a importancia que teñen para a vida e para a conservación do medio.
-

Avanza no coñecemento de novas profesións, valorando a importancia que ten o

traballo das persoas para o desenvolvemento e a organización do medio social.
-

Coñece e valora a importancia que teñen para as persoas os alimentos de orixe

vexetal e animal.
-

Valora a importancia que teñen para a sociedade os diversos servizos que ofrece

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

Descubriu a relación existente entre algúns medios de transporte e as

características do medio físico polo que se desprazan.
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-

Iniciouse no coñecemento dalgúns medios de comunicación e información.

-

Identifica algúns obxectos e recursos tecnolóxicos habituais empregados nas

actividades cotiás: ordenador, reprodutores musicais, televisión, DVD, PDI
videoxogos…, iniciándose no seu uso.
-

Amosa interese por coñecer diferentes culturas, comportamentos, costumes,

tradicións, formas de vida…Coñece distintos medios de comunicación e información,
coñecendo as vantaxes que lle ofrecen as TICs, para este achegamento.

Linguaxes: comunicación e representación.
-

Emprega diferentes linguaxes para expresar desexos, sentimentos, emocións,

necesidades e ideas e comprende as mensaxes que lle comunican os demais,
sabendo que a linguaxe é o principal medio para relacionarse cos outros.
-

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

-

Exprésase 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.
-

Reforza o significado das súas mensaxes mediante o uso de sinais

extralingüísticos con significación para a nena e para o neno.
-

Amosa interese pola linguaxe escrita, valorándoa como instrumento de

comunicación, información e gozo.
-

Achegouse á literatura infantil comprendendo, reproducindo e recreando textos

sinxelos de contos e de poemas literarios, e amosa actitudes de valoración, gozo e
interese por eles.
-

Iniciouse 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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-

Mellorou a súa expresión oral aumentando progresivamente o seu vocabulario e

construíndo frases cunha estruturación gradualmente correcta.
-

Iniciouse nos usos sociais da lectura e da escritura valorándoas como

instrumentos de comunicación, información e gozo.
-

Iniciouse na lectura interpretando, reconstruíndo e ordenando imaxes e demais

instrumentos da lingua escrita.
-

Recoñeceu progresivamente as letras como compoñentes das palabras máis

significativas do seu medio.
-

Comprende as mensaxes audiovisuais emitidas por algúns instrumentos

tecnolóxicos

(ordenador,

videoxogos…),

e

entende

televisión,
a

DVD,

importancia

reprodutores
e

a

musicais,

necesidade

de

PDI,

utilizalos

moderadamente.
-

Emprega 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.
-

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

lembrando as cores aprendidas no nivel anterior, e obtén a partir delas a gama de
cores secundarias.
-

Coida e utiliza correctamente os útiles e materiais da expresión plástica.

-

Achegouse ó coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes.

-

Avanzou no coñecemento das posibilidades comunicativas e expresivas que a

música lles ofrece, aprendendo a discriminar determinados sons e coñecendo novos
instrumentos musicais.
-

Comprende 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
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-

Participa e disfruta coas audicións de cancións e coas dramatizacións que

realizan na clase, sendo progresivamente creativos e amosando iniciativa.

5 ANOS.

Coñecemento de sí mesmo/a e autonomía persoal
-

Coñece e explora o seu corpo, identificando algúns dos seus segmentos e

elementos, adquirindo progresivamente unha imaxe axustada de si mesmo.
-

Identifica as características, calidades, posibilidades e limitacións persoais, e

toma conciencia das diferenzas físicas entre o seu corpo e o dos demais,
aceptándoas, respectándoas e adoptando actitudes non discriminatorias.
-

Descubriu as posibilidades motrices e posturais do seu corpo, empregándoas

coordinadamente e axeitándoas ás diversas actividades cotiás, lúdicas e de
expresión.
-

Aumentou o sentimento de autoconfianza e a capacidade de iniciativa na

resolución de problemas da vida cotiá e desenvolve estratexias para satisfacer de
forma progresivamente autónoma as súas necesidades básicas.
-

Identifica as sensacións e percepcións do propio corpo de forma que lle permitan

controlar as súas necesidades básicas; utiliza os sentidos como medio para explorar
o seu corpo e o seu medio próximo.
-

Afianzou a coordinación óculo-manual necesaria para as habilidades motrices de

carácter fino.
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-

Desenvolveu progresivamente a lateralidade do seu propio corpo, e é capaz de

interpretar nocións direccionais con este.
-

Continuou a adquisición de hábitos relacionados coa hixiene, coa alimentación,

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

Adquiriu progresivamente hábitos de organización, constancia, atención,

iniciativa e esforzo.
-

Identifica e localiza os sentidos, empregándoos para percibir as distintas

sensacións corporais e descobrir as calidades e propiedades dos obxectos.
-

Identifica os sentimentos, emocións, desexos e necesidades propias e dos

demais, e desenvolve unha actitude comunicativa.
-

Adquiriu nocións básicas de orientación temporal, e é capaz de aplicar estas

nocións nas súas vivencias habituais.
-

É 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 contorno.
-

Adquiriu nocións básicas de orientación temporal, e é capaz de aplicar estas

nocións nas súas vivencias habituais.
-

Observa, explora e manipula obxectos e coleccións de obxectos, e descubriu

propiedades mediante a experimentación activa, utilizando as posibilidades das
formas de representación matemática.
-

Compara coleccións de obxectos establecendo relacións cuantitativas e iniciouse

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

51

-

Avanzou no coñecemento da serie numérica, recoñecendo e controlando a

direccionalidade da grafía dos dez primeiros números, e é capaz de nomear esta
serie en orde crecente e decrecente.
-

Identifica e recoñece algunhas formas xeométricas planas, discriminando estas

formas entre outras figuras.
-

Avanzou no coñecemento de novas nocións cuantitativas, aplicándoas para

resolver problemas sinxelos da vida cotiá.
-

Adquiriu novas nocións de orientación espacial, aplicando estas nocións e as xa

aprendidas no seu propio corpo e nos obxectos.
-

Observa e explora o medio natural, descubrindo os cambios (vexetais, climáticos,

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

Valora, respecta e coida o medio natural, intervindo na medida das súas

posibilidades.
-

É progresivamente autónomo no ámbito escolar, establecendo relacións

afectivas coas súas compañeiras e cos seus compañeiros e co mestre/a, e asimila
e respecta as normas de comportamento e organización da súa clase.
-

Acepta a súa propia situación familiar, desenvolvendo actitudes de afecto e

cariño cara os membros da súa familia, e coñece e valora as súas normas de
convivencia.
-

Coñece as características da súa vivenda, as súas dependencias e as funcións

de cada unha, identificando os obxectos característicos de cada unha delas.
-

Coñece as características físicas, os ciclos vitais e a alimentación dalgúns

animais, diferenciando entre animais domésticos e salvaxes, e valorar a importancia
que teñen para a vida e para a conservación do medio.
-

Avanza no coñecemento de novas profesións, valorando a importancia que ten

o traballo das persoas para o desenvolvemento e a organización do medio social.
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-

Coñece e valora a importancia que teñen para as persoas os alimentos de orixe

vexetal e animal.
-

Valora a importancia que teñen para a sociedade os diversos servizos que ofrece

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

Descubriu a relación existente entre algúns medios de transporte e as

características do medio físico polo que se desprazan.
-

Iniciouse no coñecemento dalgúns medios de comunicación e información.

-

Identificou algúns obxectos e recursos tecnolóxicos habituais empregados nas

actividades cotiás: ordenador, reprodutores musicais, televisión, DVD, PDI,
videoxogos…, iniciándose no seu uso.
-

Interesouse por coñecer diferentes culturas, comportamentos, costumes,

tradicións, formas de vida…
-

Coñece medios de comunicación e información, coñecendo as vantaxes que lle

ofrecen as novas tecnoloxías, para este achegamento.

Linguaxes: comunicación e representación
-

Emprega diferentes lingauxes para expresar desexos, sentimentos, emocións,

necesidades e ideas e comprende as mensaxes que lle comunican os demais,
sabendo que a linguaxe é o principal medio para relacionarse cos outros.
-

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

-

Exprésase 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.
-

Reforza o significado das súas mensaxes mediante o uso de sinais

extralingüísticos con significación para a nena e para o neno.
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-

Amosa interese pola linguaxe escrita, valorándoa como instrumento de

comunicación, información e gozo.
-

Achegouse á literatura infantil comprendendo, reproducindo e recreando textos

sinxelos de contos e de poemas literarios, e amosa actitudes de valoración, gozo e
interese cara eles.
-

Iniciouse 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.
-

Mellorou a súa expresión oral aumentando progresivamente o seu vocabulario e

construíndo frases cunha estruturación gradualmente correcta.
-

Iniciouse nos usos sociais da lectura e da escritura valorándoas como

instrumentos de comunicación, información e gozo.
-

Iniciouse na lectura interpretando, reconstruíndo e ordenando imaxes e demais

instrumentos da lingua escrita.
-

Recoñece progresivamente as letras como compoñentes das palabras máis

significativas do seu medio.
-

Comprende

tecnolóxicos

mensaxes
(ordenador,

videoxogos…),

e

entende

audiovisuais
televisión,
a

emitidas
DVD,

importancia

PDI,
e

a

por

algúns

instrumentos

reprodutores
necesidade

de

musicais,
utilizalos

moderadamente.
-

Emprega 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.
-

Iniciouse nas 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.
-

Coida e utiliza correctamente os útiles e materiais da expresión plástica.
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-

Achegouse ó coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes.

-

Avanzou no coñecemento das posibilidades comunicativas e expresivas que a

música lles ofrece, aprendendo a discriminar determinados sons e coñecendo novos
instrumentos musicais.
-

Comprende 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.
-

Participa activamente nas audicións de cancións e dramatizacións que se

realizan na clase, sendo progresivamente creativos e amosando iniciativa.

6. PROCEDEMENTOS, ESTRATEXIAS E TÉCNICAS DE AVALIACIÓN
A avaliación concibímola como un instrumento regulador, orientador e autocorrector
do proceso educativo, e realizarémola de forma continua, considerándoa un elemento máis
da

actividade

educativa

que

ten

como

finalidade

obter información

sobre

o

desenvolvemento das nenas e dos nenos, mellorar e reaxustar a intervención das persoas
responsables deste proceso e tomar decisións tanto individuais coma colectivas.
Implica tanto ao alumando como ao propio sistema educativo no seu conxunto e a
todos os profesionais que toman parte no proceso de ensino-aprendizaxe, sendo o titor/a o
encargado de coordinar o proceso de avaliación da aprendizaxe do alumnado, que recollerá
a información proporcionada polos outros profesionais que participan no proceso educativo.

Atenderá a todos os ámbitos da persoa e terá en conta a singularidade de cada
alumno e de cada alumna. Analizará o seu proceso de aprendizaxe, as súas características
e as súas necesidades específicas. Subministraranos datos que nos axudarán a entender
os procesos seguidos polos nenos e nenas.
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Ten un carácter procesual e continuo, polo que estará presente, de forma
sistemática, no desenvolvemento de todas as actividades e non só en momentos illados e
concretos.
A avaliación será global en tanto que afecta a todos os aspectos implicados no
proceso educativo coas interrelacións que se establecen entre eles; será continua porque
se avalía de forma sucesiva ao longo de todo o proceso; será formativa porque nos permitirá
coñecer os cambios producidos ao intervir con novos axustes; e será aberta porque se
adaptará aos diferentes contextos.
Terá en conta os obxectivos fixados, os contidos curriculares dos distintos eidos de
aprendizaxe e todos os criterios de avaliación establecidos: criterios de avaliación inicial, de
avaliación final de nivel, de avaliación trimestral e de cada proxecto desenvolvido.
Tras o período de adaptación de acollida realizaremos unha avaliación para analizar
o grado de adaptación do pequeno ao colexio así como unha avaliación inicial que nos
permita comprobar que aprendizaxes quedaron pendentes do curso pasado, ao non poder
asistir á escola desde o 13 de marzo (para isto tamén contamos coa información recollida
tanto no Xade como na memoria final, onde están recompiladas as aprendizaxes non
adquiridas e neste mesmo documento, os contidos que precisan reforzo).
Realizaremos unha avaliación inicial ao comezo de cada secuencia de aprendizaxe,
que nos permitirá determinar os coñecementos previos con que os nenos e nenas se inician
en ditas secuencias e posibilitar, deste xeito, a construción de aprendizaxes significativas.
Para que o proceso de aprendizaxe do alumnado teña os mellores resultados e coñecer a
situación concreta de cada alumno/a, ao finalizar cada proxecto realízase un seguimento
de cada neno/a a través de diferentes indicadores ou criterios de avaliación. Desta maneira
e a medida que avanza o curso podemos valorar os progresos do alumnado, dificultades e
progresos co fin de reorientar o seu percorrido e coñecer en que momento se atopa a súa
aprendizaxe. Este seguimento serviranos, asemade, para realizar a avaliación final do
proxecto e o informe do trimestre para as familias.
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Tamén realizaremos unha avaliación anual (avaliación de nivel) na que
recompilaremos datos recollidos ó longo de toda a avaliación continua, aspectos
significativos do desenvolvemento e aprendizaxe de cada neno ou nena e, se é o caso, as
medidas de reforzo levadas a cabo.
Ademais, tamén levaremos a cabo unha avaliación trimestral na que se analizarán
datos recollidos a través da avaliación continua e que nos permitirá conformar un informe
trimestral e cubrir os boletíns de información para as familias.
A información proporcionada ás familias terá un carácter cualitativo, resaltándose os
progresos e os logros dos nenos e nenas nas distintas áreas; agora ben, as familias serán
informadas dos progresos, pero tamén das carencias e dificultades dos seus fillos/as.
Obxecto de avaliación tamén serán os procesos de ensino-aprendizaxe e a propia
práctica docente. Esta avaliación terá un carácter tamén continuo e formativo e fará
referencia a aspectos tales como a adecuación das programacións, dos obxectivos e
contidos, do clima establecido, da optimización das condicións organizativas, recursos
dispoñibles, relación coas familias,....
De entre os procedementos de avaliación, a observación directa e sistemática é a
técnica que empregaremos, que nos permitirá realizar un seguimento ao longo do proceso
educativo, valorando e axustando a nosa intervención educativa en cada momento.
Outros procedementos que empregaremos con frecuencia son:
-

Diálogos cos nenos e nenas.

-

Valoración das actividades realizadas. Análise de traballos individuais, de expresións
plásticas, dramáticas, musicais, orais,...

-

Observación do comportamento dos nenos e nenas.

-

Valoración das actividades realizadas

-

Reunións periódicas co resto do profesorado que imparte docencia no grupo.
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Para dar cumprimento ao sinalado anteriormente contamos seguintes instrumentos de
avaliación:
-

Diario docente

-

Entrevistas coas familias.

-

Traballos individuais.

-

Rexistro de avaliación individual ao final de cada proxecto.

-

Rexistro de avaliación da propia práctica educativa.

Nun posible caso de confinamento, a avaliación realizarase a través dos traballos
presentados dos propostos na aula virtual.

7. CRITERIOS DE
APRENDIZAXE

AVALIACIÓN

DO

PROCESO

DE

ENSINO-

A avaliación ten un carácter formativo, regulador e orientador do proceso educativo,
proporcionando unha información constante que permitirá mellorar tanto os procesos como
os resultados da intervención educativa. Co fin de analizar e valorar o proceso de ensino
que ten lugar nas aulas e adaptar progresivamente a intervención educativa ás
características e necesidades do alumnado, a avaliación

terá en conta aspectos tan

relevantes como:
a) A organización da aula, o seu clima escolar e a interacción segura entre o
alumnado (mantendo distancia entre os grupos estables de convivencia), así
como a relación entre o profesorado e o alumnado.
b) A coordinación entre os profesionais dunha mesma etapa e a coherencia entre
as etapas (Infantil e Primaria).
c) A regularidade da relación cos pais, nais e titores legais (vía telemática, na
medida do posible) e a participación destes no proceso de aprendizaxe das
súas fillas e dos seus fillos.
d) A adecuación da proposta pedagóxica e da propia planificación.
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e) A adecuación da proposta metodolóxica na contribución á adquisición das
competencias básicas.
f) A evolución no proceso de aprendizaxe do alumnado.

CRITERIOS:
⮚

Grado de implicación dos nenos e do docente.

⮚

Relación entre o docente e os alumnos.

⮚

Grado de potenciación do traballo en equipo (empregando sempre grupos de

convivencia estables, como se indica no protocolo covid).
⮚

Consecución dun ambiente de confianza, fluído, relaxado,...

⮚

Adecuación das actividades ao grupo-clase.

⮚

Adecuación das propostas metodolóxicas.

⮚

Grado de participación das familias.

⮚

A organización do tempo:
o Foi flexible.
o Respectáronse os ritmos xerais e particulares.

⮚

A organización do espazo:
o Favoreceu os desprazamentos mantendo as distancias.
o Favoreceu a autonomía.
o Favoreceu o intercambio de ideas.
o Fomentou o espírito de orde e hixiene.

⮚

Os materiais empregados:
o

Estaban ao alcance de todos (sempre que o protocolo covid o permita).

o

Localizábanse visualmente con facilidade.

o

Resultaron

educativos,

motivadores,

desinfección).
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atractivos,

seguros

(de

fácil

8. METODOLOXÍA
O claustro do CRA Ponte da Pedra, tomando como referencia a lexislación vixente pretende
contribuír a desenvolver no seu alumnado as capacidades de:
-

Aprender a ser: autónomos, seguros, responsables.

-

Aprender a aprender: críticos, con iniciativa, curiosos e observadores/as.

-

Aprender a convivir respectuosos, tolerantes cooperativos.

Dadas as características das nosas escolas, nas que conviven alumnos/as de moi
diferentes niveis madurativos (entre 3 e 7 anos), seguiremos uns principios metodolóxicos
que teñan moi en conta esta peculiaridade, así traballaremos:
o Baixo un enfoque globalizado e significativo, formulando as situacións de
aprendizaxe de xeito que interrelacionen todos os ámbitos da realidade e da persoa.
Para isto traballamos proxectos sobre temáticas próximas ou que suscitan o interese
dos nenos/as (non seguimos ningún método das editoriais)
o Empregamos unha metodoloxía activa, na que cada neno vai construíndo as súas
propias aprendizaxes a partir da acción, entendendo o xogo e a investigación como
elemento clave para a aprendizaxe. Contemplaremos unha proposta de actividades
individuais e de grupo (GCE), nas que o alumnado poida desenvolver as súas
capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar, crear,... que lles permitan
aplicar

e

construír

os

seus

propios coñecementos.
o Crearemos un clima de afecto e confianza, onde todos se sintan parte importante do
grupo, e integrando as diferenzas como un elemento enriquecedor.
o Potenciaremos unha estreita relación coas familias (a pesares de non poder ter un
contacto directo). A participación da familia na escola é fundamental, pois as
aprendizaxes a esta idade están centradas nas súas vivencias, nas rutinas da vida cotiá.
Debe existir unha continuidade entre o que fan dentro da escola e o que fan fóra dela.
Neste sentido establécense entre a familia e a escola criterios e pautas de actuación
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para favorecer o proceso de aprendizaxe e o desenvolvemento da personalidade dos
nenos e nenas. As familias estarán informadas sobre aspectos educativos importantes
que se van traballar cos seus fillos e proporcionaráselles información sobre todo o que
soliciten, relativo aos seus fillos e fillas.
o En canto á organización do tempo, respectaremos as necesidades do noso alumnado.
Polo tanto, contemplamos tempos de actividade e descanso, tempos para o xogo
espontáneo e o dirixido, tempos de actividades individuais e grupais (GCE),
adaptándonos e respectando os ritmos de maduración, desenvolvemento e aprendizaxe
individuais. Debido á situación sanitaria que estamos vivindo e para evitar aglomeracións
nas escolas, á hora da entrada, daráselles a posibilidade ás familias de achegar o
alumnado á escola entre as 9.00 e as 9.15. Ademais, en Sísamo, que hai 2 aulas,
empregaranse portas diferentes para entradas e saídas (a aula de infantil ten porta na
aula que dá acceso ao patio). En Verdillo, como tan só hai unha porta, flexibilizarase o
horario: o alumnado de infantil entrará 10 minutos máis tarde (9.10) e sairá 10 minutos
antes (13.50).
o Tamén teremos en conta que os nenos e nenas están dotados dunhas rutinas ou ritmos
diarios que lles serven de marco de referencia para a interiorización das primeiras
secuencias temporais, polo que se fai necesario manter unhas constantes temporais:
saúdo ao entrar (sen contacto), hora da merenda (nun espazo concreto e mantendo
distancia cos compañeiros/as), lavado de mans (varias veces ao día, como se establece
no protocolo Covid), posta en común, despedida,...

o En canto á organización do espazo trataremos de que os nenos e nenas o perciban
como algo seu (sempre axustándonos ao disposto no protocolo Covid: mantendo
distancia de seguridade en certos momentos como a merenda, e entre grupos de
convivencia estable...), para sentirse seguros, situarse nel, relacionarse co seu medio e
cos demais e poidan así construír progresivamente a imaxe do entorno. A distribución
da aula adaptarase as súas necesidades e ás indicacións do protocolo Covid (no anexo
III do protocolo de adaptación á situación Covid do centro, pódense consultar os
croques/fotos das diferentes aulas) e permitirá que se despracen con facilidade.
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Disporemos de espazos propios e de espazos de uso común, para compartir, para estar
sos e para relacionarse cos demais, dentro do permitido debido á situación sanitaria que
estamos vivindo; favoreceremos a integración, a manipulación de obxectos (de fácil
desinfección ou que despois se gardará en corentena), a observación,... Fixaremos
tamén espazos para o xogo, actividades plásticas, construcións,... nos que o alumnado
se familiarizará e poderá traballar o máis autonomamente posible. Algúns destes
recunchos serán fixos e outros mudarán en función do proxecto que se estea traballando
en cada momento.

o Debido á situación sanitaria na que nos atopamos, trataremos de aproveitar ao máximo
(aínda máis este curso) os espazos exteriores, sacándolle o máximo proveito para o
desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe. Ademais, as saídas este curso,
reduciranse ao contorno próximo.

METODOLOXÍA ANTE UN POSIBLE/HIPOTÉTICO CONFINAMENTO
No suposto caso de que por algún motivo (como que xurda algún abrocho nalgunha
escola) algunha aula/escola se vexa na obriga de pechar as portas, o proceso de
ensino/aprendizaxe seguirase a través da aula virtual.
No plan de adaptación á situación Covid, elaborado polo CRA, especifícase que
haberá dous coordinadores que serán os encargados de “coordinar a implantación das
aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras de Abalar ou EDIXGAL e coa UAC”
e “colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e
divulgará as accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal
docente e dos contidos existentes”.
A través da aula virtual, o alumnado terá acceso á información e material que cada
titor/a e especialista vaia poñendo á súa disposición.
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9. RECURSOS E MATERAIS
Os recursos humanos e materiais que empregamos buscan responder ás características
e intereses do alumnado. O material constitúe un elemento de primeira orde no
desenvolvemento da acción educativa, xa que é usado nos distintos procesos de ensinoaprendizaxe. O curriculo fai explícito que ó falar de materiais na etapa de 0 a 6 anos
referímonos a todas aquelas cousas e seres que, polas súas características de
significatividade para o/a neno/a, serven para conseguir os obxectivos marcados na
Educación Infantil. A selección e utilización atende a criterios pedagóxicos e ecónomicos,
os requisitos de seguridade, hixiene e estéticos, así como á normativa legal vixente regulada
no Decreto 89/1993, do 19 de Abril, polo que se regula a autorización de libros de texto e
outros materiais curriculares, e no Real Decreto 132/2010, polo que se establecen os
requisitos mínimos dos centros. Tamén atenderemos a criterios de procedencia, utilización,
pedagóxicos, intención comunicativa e relación coas distintas áreas curriculares.
Saliéntanse os materiais multisensoriais, xa que a estimulación nesta etapa é vital, tal e
como indica Montessori. Un criterio fundamental, para a súa selección, será que sexan
fáciles de lavar ou desinfectar, pois será unha tarefa constante nas aulas este curso.
Os materiais de refugallo xogan un papel protagonista na Educación Ambiental e na
Educación para o Consumo, polo que teremos contenedores cromáticos selectivos.
A decoración das aulas non só ten unha función ornamental e estética, a través dela
búscase unha estimulación sensorial e unha limitación espacial de referencia.
Etiquetaranse co nome os espazos individuais de cada neno/a: o vaso de beber, o
percheiro, as caixas dos traballos… traballando deste xeito dentro dun enfoque
construtivista seguindo a liña metodolóxica do Currículo recollido no Decreto 330/2009 do
4 de Xuño e recollendo as aportacións de Ana Teberosky e Emilia Ferreiro.
Cada curso eliximos un tema que funciona como eixe común e que traballamos nos
diferentes proxectos en cada unha das escolas. Este xeito de traballo require a elaboración
dun material que será feito entre os nenos/as e a mestra de cada unha das escolas.
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O resto do material de ensinanza-aprendizaxe non é común en todas as escolas. Aínda que
moito do material elaborado para cada un dos proxectos elabórase en grupo, a partires da
posta en común de ideas e experiencias.
Para desenvolver os proxectos contarase con todo tipo de material:
Material funxible
- Cartolinas

de

Outros materiais

cores

(grande-

- Reprodutor de CD.
- CD de música (clásica, moderna, de

pequena).

Nadal, infantil,...).

- Adhesivos de varias cores e

- Xoguetes: bonecas, aros, pelotas,

formas.

peluches, coches,...

- Papel de envolver.
- Papel celofán de varias cores.

- Espellos de tamaño completo.

- Papel charol de varias cores.

- Instrumentos musicais: pandeireta,

- Papel pinocho de varias cores.

pandeiro,

paus,

claves,

- Papel de seda de varias cores.

chinesa, triángulo.

caixa

- Papel de revistas.

- Murais.

- Papel de xornais.

- Material da carpeta do mestre.

- Caixas

de

cartón

de

varios

tamaños.

- Caixa de xogos
- Legumes.

- Cinta adhesiva.

- Sementes, terra e plantas.

- Follas brancas.

- Tarros de varias medidas.

- Teas pequenas e grandes ou

- Roupas para disfraces.

sabas.
- Ceras brandes de varias cores.

- Libros de animais.
- Fotos

de:

animais,

plantas,

- Ceras duras de varias cores.

paisaxes, profesións, transportes,

- Pintara de dedos de varias cores.

persoas,...

- Brochas e pinceis.

- Material

de

psicomotricidade:

- Rotuladores.

colchóns, picas, coxíns, cordas,

- Plastelina.

bancos,
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plinto,

bloques

de

- Barro.

gomaespuma,

- Tesoiras.

alfombras,etc.

mantas

e

- Botellas de auga baleiras.
- Xices.
- Algodón.
- La.
- Verniz.
- Esponxas

pequenas

para

estampar.
- Barreño.
- Pegamento.
- Pezas de construción.
- Globos.
- Pratos e vasos.
- Agullas imperdibles.
- Goma elástica.
- Fotografías.
- Vasos de iogur baleiros.
- Forro adhesivo.
- Pallas de plástico.

Tamén aproveitaremos os elementos do medio natural e sociocultural, xa que favorecen o
interese dos pequenos para explorar e experimentar, ao tempo que os iniciamos no
descubrimento da contorna próxima e da cultura do pobo.
Ademais, en cada escola contaremos con un kit Covid (por se fixera falta nalgún momento):
máscaras, guantes, xel hidroalcólico..., tal e como se recolle no Plan de adaptación á
situación Covid. Nas escolas de Sísamo e Verdillo, que contan con 2 aulas, o alumnado
deberá empregar a máscara cando vaia usar espazos comúns como baño e patio.
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En canto ós recursos humanos seguiremos o NOFC., establecido no Decreto 374/1996
do 17 de outubro. Teremos moi presente a importancia da colaboración co resto dos
profesionais, a través dos distintos membros e órganos do organigrama, como os/as
nenos/as, as familias (nas aulas faremos distintas actividades na que a implicación e
colaboración destas será fundamental, o que supón establecer, este curso, novas canles
de comunicación, ao non poder estar fisicamente na aula persoas non traballadoras do
centro) etc.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
A atención á diversidade nunha aula con alumnado dos tres niveles de infantil (em
todas as escolas) e 1º e 2º de Primaria (en 3 escolas) é unha tarefa cotiá na que as formas
de agrupamento cumpran unha función fundamental.
Tendo en conta o número de alumnas e alumnos, o pequeno grupo (grupos de
convivencia estables) e a forma de agrupamento máis frecuente nas dinámicas de traballo
polo que facilita a cooperación e fai rendible o esforzo individual polo grao de implicación
que comporta. Procúrase que estes agrupamentos sexan variables (aplicando o
estabelecido no protocolo Covid, tan só se poderán modificar cando pasen uns días sen
asistir á escola: despois dunha ponte festiva, período de vacacións...), homoxéneos e
heteroxéneos.
Tamén realizaremos actividades en grande grupo (mantendo as distancias de
seguridade), e individuais: a actividade individual facilita a responsabilidade e a autoxestión
ó tempo que a interactuación coa mestra é máis específica e no grande grupo lévanse a
cabo a planificación do traballo, exposicións, asembleas, actividades lúdicas,..
No caso de presentarse dificultades específicas de aprendizaxe que así o requiran,
contamos coa axuda do equipo de orientación do centro co fin de tomar as medidas
oportunas.
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11.

PERIODO DE ADAPTACIÓN E PLAN DE ACOLLIDA

Tal e como se establece nas instrucións do 30 de xullo de 2020 da Dirección Xeral
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, co fin de facilitar a
incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva presencial
durante o curso 2019/2020, o CRA Ponte da Pedra elaborou un Plan de acollida para o
alumnado matriculado o curso pasado. Este plan poñerase en práctica durante as dúas
primeiras semanas do curso, coa organización de actividades globalizadas, dirixidas a tratar
os seguintes aspectos:
o Novas normas de organización e funcionamento do centro: entradas e saídas,
distancia de seguridade...
o Actuacións de prevención, hixiene e protección: uso de máscaras, lavado de mans...
o Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado e das familias.
o Atención aos aspectos emocionais e sociais.
Ademais, contamos con alumnado de tres anos (que se incorpora por primeira vez ao
centro), para o cal aplicamos durante o período de adaptacións, medidas e condicións
específicas (que tamén se poderán aplicar, se fora necesario, ao resto do alumnado da
etapa), coa finalidade de facilitar os primeiros contactos co centro educativo:
- Flexibilidade do horario: os primeiros días (nunca máis tarde do 30 de setembro)
permanecerán na aula menos tempo (orde do 25 de xuño de 2020 pola que se establece o
calendario escolar para o curso 20/21) e iremos aumentando pouco a pouco ata conseguir
a permanencia durante toda a xornada.
- Prolongación do tempo de recreo.
A programación das primeiras semanas implica fundamentalmente actividades
encamiñadas á adquisición das rutinas básicas por parte dos novos alumnos e alumnas.
Nestas semanas dedicarémonos a organizar a actividade escolar e a incidir nas normas
que se deben cumprir ao longo curso.
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O proxecto inicial está pensado para que os nenos e as nenas se vaian adaptando á
vida escolar. Ademais, ofrece e suxire unha serie de xogos para que a entrada no colexio
se realice dunha maneira alegre e divertida e para que axuden ós pequenos e ás pequenas
a coller confianza co contorno e cos seus novos compañeiros e compañeiras así como co
mestre e a mestra, e ao mesmo tempo se vaian familiarizando cos materiais, cos espazos
da clase, coa dinámica do grupo, coas rutinas diarias, coas novas normas Covid…
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