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1.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Para a realización de esta programación tívose por referente: 

 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. 

- Decreto 330/2009 do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da 

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Orde do 25 de xuño de 2009, pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da Educación Infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Pretendemos dar resposta a catro cuestións básicas: que ensinar? (obxectivos 

e contidos), cando ensinar? (secuencia ordenada de actividades e contidos), como 

ensinar? (materiais, recursos e metodoloxía) e que, como e cando avaliar? 

(aplicación dos criterios de avaliación). 

 

 A resposta a todas estas preguntas, tendo en conta, ademais, as 

circunstancias nas que se aplica esta programación, permite a elaboración dunha 

programación que virá determinada polos distintos niveis de concreción curricular.   

 

 Para facer dita programación de actividades e tarefas (terceiro nivel de 

concreción), partimos do currículo. Neste caso partiremos do Decreto 330/2009 do 4 de 

xuño, polo que se establece o currículo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma 

de Galicia (primeiro nivel de concreción). Tamén teremos en conta o Proxecto 

Educativo de Centro, xunto coas características do centro e dos alumnos. Así mesmo, 

debido a situación na que nos atopamos, deberemos ter moi en conta o Protocolo 

publicado pola administración no tocante a esta situación de pandemia mundial. 

 

 Polo tanto o Equipo de ciclo de Educación Infantil tendo en conta o sinalado 

elaborou o presente documento para o 2º ciclo de Educación Infantil. Tratándose 

dunha proposta persoal, flexible, realista e ben fundamentada e xustificada. En 
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primeiro lugar faremos unha análise do contexto educativo, facendo fincapé na atención 

á diversidade. Logo estableceremos as competencias básicas, os obxectivos e 

contidos. 

 

A continuación analizaremos os aspectos metodolóxicos e didácticos que 

tivemos en conta para a consecución dos obxectivos propostos. Posteriormente, 

presentamos os recursos utilizados no proceso de ensinanza-aprendizaxe, 

estableceremos as necesidades específicas de apoio educativo e analizamos o proceso 

de avaliación utilizado. Por último, sinalaremos as referencias bibliográficas que son 

utilizadas na elaboración da presente programación. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

 Co fin de acadar un mellor resultado do proceso de ensinanza- aprendizaxe 

elaborouse esta programación partindo do contexto ó que vai aplicada. Este sería o 

primeiro paso a dar para a correcta elaboración da programación. Partiremos do 

Proxecto Educativo de Centro (PE) que servirá de base para esta análise, porque é 

neste documento onde se responde a cuestións como: onde estamos? Quen somos? 

Que pretendemos? Como o facemos? Tamén teremos en conta as características 

tanto do entorno como das familias e dos nenos/as. 

 

1.1.-Características do entorno 

 

 O centro está situado nunca zona urbana interior galega, en concreto en 

Teixeiro. O nivel socio-económico é medio e a poboación está adicada nunha gran 

porcentaxe ao sector primario (gandería e agricultura). 

 

 O galego é a lingua maioritaria de comunicación entre as familias, e por 

tanto, a lingua coa que maioritariamente os rapaces chegan á escola. 

 

Favorecerase o coñecemento e uso da lingua castelá mediante xogos 
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lingüísticos( poesías, trabalinguas, cancións), lectura de contos, xogos, asemblea diaria 

na que os nenos e nenas expresen as súas ideas, desexos... 

1.2.-Características do centro 

 

 O centro é un C.E.I.P dependente da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria con 175 alumnos/as dos cales 48 son de Educación 

Infantil conta con 9 unidades, das cales 6 corresponden a primaria e 3 a infantil de 

3, 4, e 5 anos. Están distribuídas en dous edificios anexos: 

 

 Edificio chamado “aulas novas”. 

 Edificio principal que dispón de: 

o Espazos didáctico-pedagóxicos e corredores. 

o  Ximnasio 

o Cociña e comedor 

 

Na pranta baixa do edificio das aulas novas están a aula de inglés e a de 

manualidades e no primeiro andar a aula de música e a de usos múltiples.  

 

O edificio principal: 

 Os espazos didáctico-pedagóxicos e corredores están distribuídos en 

dúas prantas: na baixa atópanse o vestíbulo, despacho de dirección e 

secretaría, sala de profesores, dúas aulas de educación infantil, comedor e 

a cociña e servizos de alumnos/as e de profesores/as. No primeiro andar 

atópanse as aulas de 1º a 6º de educación primaria, unha aula de 

educación infantil, a biblioteca, aula de informática, aula de PT e audición e 

linguaxe e o despacho de orientación. 

 A cociña e comedor: con dúas despensas e un servizo-vestiario con 

ducha. O comedor ten unha capacidade para 124 comensais. Comunicada 

co pasillo dunha das despensas está a sala da caldeira da calefacción que 

tamén ten comunicación directa co exterior. 
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 A vivenda do conserxe non está habitada, pois non temos conserxe, polo 

que se utiliza como almacén de material o mobiliario en desuso. 

 

Temos dous patios cubertos: un pequeno na entrada principal e outro na parte 

traseira que é máis grande e que está cuberto cunha estrutura metálica onde se 

atopan o campo de futbito e a cancha de baloncesto. Tamén temos un campo de 

voleibol que aínda está sen cubrir e un patio interior cuberto onde poden xogar ao 

tenis de mesa. Durante este curso deciduse que este patio interior non se 

empregase para evitar o contacto entre diferentes grupos. 

A iluminación das aulas é boa xa que o edificio principal está orientado ao sur. 

 

 Dacordo co Decreto 374/1996 do 17 de outubro polo que se aproba o 

Regulamento Orgánico das escolas de Educación Infantil e dos Colexios de Educación 

Primaria, e a Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos 

de organización e funcionamento das Escolas de Educación Infantil, os Colexios de 

Educación Primaria e dos Colexios de Educación Infantil e Primaria dependentes da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, os Órganos Persoais cos que 

conta o centro son: Director, Xefa de Estudios e Secretaria. Os órganos colexiados 

son: Claustro de Mestres e Consello Escolar.  

 

Os Órganos de Coordinación Docente son: Equipo de Ciclo, Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, Equipo de Dinamización da Lingua Galega, Equipo de 

Actividades Complementarias e extraescolares, Equipo de Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación, Departamento de Orientación e as titorías. 

 

Actualmente contamos co cadro de persoal docente completo, dentro do cal se 

inclúen dous mestres de relixión católica compartidos cos CEIP de Curtis e o CEIP de 

Sobrado, unha orientadora e unha mestra de audición e linguaxe a tempo completo no 

centro, dúas mestras de Pedagoxía Terapéutica e unha coidadora con tarefas 

específicas.No centro funciona unha Asociación de Pais e Nais de Alumnos. 
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O horario do centro é de xornada única, de 09:30 a 14:30 segundo a O. do 

29 de maio de 2008 pola que se regula o procedemento para a implantación da 

xornada lectiva en sesión única. 17:30 a 18:30. A atención ás familias realizarase 

sempre previa solicitude á titoría e, debido á situación actual, priorizarase a atención 

telefónica ou telemática. 

 

Este colexio tamén conta cun servizo de transporte escolar, cumprindo co 

esixido no R.D. 443/2001 del 27 de abril sobre condicións de seguridade no transporte 

escolar e de menores e servizo de comedor rexido polo D. 132/2013 do 1 de agosto 

polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes 

públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. Así o alumnado usuario de comedor escolar será recollido polo transporte 

correspondente ás 15:15 horas. 

Debido á flexibilización horaria que se tivo que organizar para este curso, o 

alumnado de infantil usuario de comedor accederá ao servizo ás 13:30. Ás 14:20 

poderase recoller ao alumnado usuario de comedor que non é usuario de transporte. 

 

1.3.-Características dos nenos/as 

 

 Para elaborar esta programación temos en conta, ademais das 

características individuais, as características propias do desenvolvemento dos 

nenos e nenas de 3 a 6 anos xa que presentan unha serie de características 

cognitivas, afectivas, psicomotoras, de linguaxe, de hábitos de conduta,... que hai que 

ter en conta á hora de planifica-la acción educativa. Aínda que existan unhas pautas 

comúns para un mesmo intervalo de idade, isto non quere dicir que tódolos nenos e 

tódalas nenas evolucionen do mesmo xeito, ademais convén aclarar que estamos a 

falar dunha serie de fitos evolutivos e a súa consecución será o resultado dun proceso 

que se desenvolverá ó longo do ano, non de algo conseguido. Nesta consecución, o 

papel que a escola desempeñe será algo fundamental, xa que, partindo do que os 

nenos/as poden ser capaces de conseguir, planificaráse toda unha serie de estratexias, 

xogos e actividades que contribúan a estes logros. 
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As características evolutivas do alumnado do 2º ciclo de infantil é convinte que 

todo o profesorado que imparte docencia no ciclo as coñeza e as teña en conta polo 

anteriormente comentado. No ANEXO I que se adxunta  descríbense as 

características evolutivas do alumnado do 2º ciclo de E.I. 

 

2-AS COMPETENCIAS BÁSICAS. MÍNIMOS EXIXIBLES. 

 

 A educación Infantil constitúe unha etapa educativa con identidade propia 

na que pretendese lograr un desenrolo integral e armónico da persoa nos distintos 

planos: físico, motórico, emocional, afectivo, social e cognitivo, e procurar que o 

alumnado acade os aprendizaxes que contribúen e fan posible dito desenrolo, o que 

sen dúbida facilitará que den os primeiros pasos na adquisición das competencias 

básicas que se deben conseguir ao final da educación obrigatoria. 

 

Tal e como se establece na LOE e no Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, 

no seu anexo II, temos oito competencias básicas que os alumnos e alumnas teñen 

que acadar ó longo do ensino básico, o que fai importante que se inclúan  xa na  

educación infantil. 

 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

 Tratamento da información e competencia dixital. 

 Competencia social e cidadá. 

 Competencia cultural e artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa persoal.  

 

Segundo o marco das competencias obríganos a replantexarnos a práctica 
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educativa. Os nenos e nenas deben “aprender a aprender” e “aprender facendo”.  

 

 Esta aprendizaxe debe ser significativa, que se transfira a situacións da 

vida real e que implique a resolución de problemas na práctica. Débese propoñer ao 

alumnado traballar por proxectos e resolvendo problemas e retos que os incite a 

mobilizar os seus coñecementos e habilidades. 

 

Así pois neste ciclo de educación Infantil teranse como finalidade: 

 

- O desenrolo afectivo, favorecendo a creación de novos vínculos e relacións. 

- A elaboración, por parte do alumnado, dunha imaxe positiva e equilibrada 

de sí mesmos e adquiran unha autonomía persoal. 

- O descubrimento das posibilidades do corpo e do movemento e os hábitos 

de control corporal. 

- O desenrolo da comunicación e da representación en distintas linguaxes. 

- O desenrolo das pautas elementais de convivencia e relación social. 

- O descubrimento das características físicas, sociais e culturais do medio. 

 

2.1.-COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

 

 A linguaxe sírvenos para comunicarnos tanto a nivel oral como escrito, polo 

que é fundamental para expresar os sentimentos, pensamentos, vivencias, opinións, 

etc. dos nenos e nenas. 

 

Por todo isto é importante contribuír á mellora da competencia lingüística desde 

a nosa aula, fomentando a participación, respectando a diversidade de respostas e 

ofrecendo un clima no que se anime a ler, escribir e conversar (contacontos, 

asembleas, préstamos,...) 

 

2.2.-COMPETENCIA MATEMÁTICA: 

 Consiste na habilidade para empregar e relacionar os números, as súas 
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operacións básicas, os símbolos, as formas de expresión e razoamento matemático, 

etc. Con esta competencia pretenderase que os elementos e razoamentos matemáticos 

sexan empregados para enfrontarse ás situacións cotiás e reais que o precisen. 

Contribuiremos á mellora desta competencia coa posta en práctica de procesos de 

razoamento que leven á resolución dos problemas ou á obtención de información. 

 

2.3.-COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO 

FÍSICO: 

 Refírese á habilidade para interactuar co mundo físico, de modo que se 

facilite a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias, así como o coidado e 

iteración co medio e a protección da saúde. 

 

 Para elo iniciaremos ó alumnado no pensamento científico e potenciaremos 

habilidades de investigación. 

 

2.4.-TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL: 

 Consiste na habilidade de obter, procesar e comunicar información e mais 

en transformala en coñecemento. 

 

 Debemos, polo tanto introducir na aula distintos soportes de información: 

oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia, para que as nenas e nenos vaian 

obtendo unha actitude crítica e reflexiva fronte ás distintas informacións ás que se 

enfronten.  

 

2.5.-COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ: 

 Con esta competencia facilitaremos a comprensión da realidade social en 

que vive o neno e a nena, que sexa capaz de poñerse no lugar do outro e que intente 

mellorar esta realidade. 

 

 Intentaremos, desde a aula, que valoren as diferenzas e que recoñezan a 

igualdade dos dereitos dos distintos colectivos. Para elo dialogaremos e negociaremos 
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para chegar a acordos cando existan diferenzas de pensamento. Tamén traballaremos 

as habilidades sociais para mediar nos conflitos e tratar de resolvelos con unha actitude 

construtiva que axude á toma de decisións dunha  forma cada vez máis autónoma. 

 

2.6.-COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA: 

 Os nenos e nenas deben coñecer as distintas manifestacións culturais e 

artísticas do pobo, polo que debemos de introducilas nos nosos proxectos. Tamén 

debemos, a través das distintas actividades, facer que as nosas nenas e nenos 

coñezan o noso patrimonio para que na medida das súas posibilidades podan contribuír 

á conservación do mesmo. 

 

Así irán adquirindo distintas habilidades de pensamento, perceptivas e 

comunicativas, ademais de sensibilidade e sentido estético para poder comprender, 

valorar, emocionarse e gozar coas distintas manifestacións culturais e artísticas. Da 

mesma forma debemos fomentar dentro da aula o emprego de recursos da expresión 

artística nas creacións propias, así como unha actitude aberta, respectuosa e crítica 

cara á diversidade nas creacións artísticas e culturais.   

    

2.7.-COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: 

Esta competencia significa ser capaz de iniciarse na aprendizaxe e seguir 

aprendendo de forma cada vez máis eficaz e autónoma e ir tomando conciencia do que 

é capaz de facer por si mesmo e do que pode facer coa axuda dos demais. Para elo 

debemos na nosa práctica educativa potenciar a expresión lingüística, a memoria, a 

comprensión, a observación, o traballo, etc, para que os alumnos e alumnas aprendan 

a aprender. 

 

2.8.-AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL: 

 Esta competencia refírese tanto á adquisición da conciencia e aplicación 

dun conxunto de valores e actitudes persoais (responsabilidade, perseveranza, 

autocoñecemento, autoestima, autocrítica, etc) como a capacidade de  elixir con criterio 

propio, propoñer proxectos e de levalos adiante. 
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Na Educación Infantil non se marcarán uns mínimos exixibles en relación as 

competencias básicas para superar a etapa pero si se tentará que a través dos contidos 

traballados o alumnado, ao remate do ciclo teña unha competencia comunicativa propia 

a súa idade, sexa capaz de asociar os contidos adquiridos cos novos que se lle 

presenten, adquira autonomía para enfrontar novos retos ou problemas e interactúe co 

medio que o rodea, percibindo os seus cambios e contribuíndo ao seu avance. 

 

3.-OBXECTIVOS. 

 

Na etapa de educación infantil contribuirase a desenvolver nas nenas e nenos 

as capacidades que lles permitan: 

 

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

e aprender a respectar as diferenzas. 

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

c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de 

convivencia e relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de 

conflictos. 

f) Desenvolver habilidade comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 

expresión. 

g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas  e achegarse á lectura e 

escritura como medio para a comunicación, información e gozo. 

h) Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recurso para a expresión e a 

comunicación. 

i) Achegarse, na medida das súas posibilidades ao uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

 

Tendo como referente o Decreto 330/2009, do 4 de xuño onde se sinalan os 
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obxectivos por area para o 2º ciclo de infantil fíxose unha secuencia destes obxectivos 

de cada nivel co fin de ter ben claro que obxectivos nos propoñemos acadar en cada 

idade e para cada area. Esta secuencia de obxectivos recóllese no ANEXO II co fin de 

ser un documento máis cómodo de manexar habitualmente polo docente. 

 

4.-CONTIDOS. 

 

Os contidos abórdanse no novo currículo como capacidades relativas a distintos 

bloques. Traballarémolos de xeito globalizado e secuenciaranse mediante as 

distintas tarefas a desenvolver ó longo do curso. 

 

Potenciarase a transmisión daqueles valores que favorezan a liberdade persoal, 

a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, o respecto, 

a xustiza, a non violencia en tódolos ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como 

o desenvolvemento da igualdade dos dereitos e oportunidades e o fomento da 

igualdade entre homes e mulleres. 

 

Sinálanse os contidos en función de cada área. Así como tamén os contidos 

para cada nivel e área, diferenciando conceptos a adquirir e procedementos para 

adquirir ditos conceptos, ou, como se plasma na programación de aula que imos 

aprender e como imos a aprendelo. Trátase de especificar máis minuciosamente e, 

repartidos por niveis, os contidos que no Decreto 330/2009, do 4 de xuño, se recollen 

por áreas e concretamente por bloques. A distinción entre concepto e procedemento 

facilítanos aos mestres a tarefa de programar, traballar co alumnado e avalialo. 

Durante este curso, cobra unha especial importancia a inclusión de contidos 

relacionados eduación para a saúde, tal e como se recomenda no Plan de adaptación 

á situación COVID do centro. Así, deseñaranse e implementaranse actividades de 

educación para a saúde necesarias para loitar contra esta pandemia. 

 

Neste caso recóllense os contidos nun ANEXO III co fin de ser máis sinxelo de 

manipular para o docente na súa tarefa cotiá. 
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BLOQUE DE CONTIDOS POR ÁREAS. 

 

ÁREA 1: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL. 

 

 BLOQUE 1: O CORPO E A PROPIA IMAXE. 

 BLOQUE 2: XOGO E MOVEMENTO. 

 BLOQUE 3: ACTIVIDADE COTIÁ. 

 BLOQUE 4: O COIDADO PERSOAL E A SAÚDE. 

 

ÁREA 2: COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

 

 BLOQUE 1: MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIÓNS E MEDIDA. 

 BLOQUE 2: ACHEGAMENTO Á NATUREZA. 

 BLOQUE 3: CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE. 

 

ÁREA 3: LINGUAXES COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN. 

 

BLOQUE 1:LINGUAXE VERBAL. 

ｷ Escoitar, falar e conversar. 

ｷ Aproximación a lingua escrita. 

ｷ Aproximación á literatura 

 

BLOQUE 2: LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E CORPORAL. 

BLOQUE 3: LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN  

E A COMUNICACIÓN. 

 

5.-ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS. 

 

Tal e como se establece no Decreto 330/2009 do 4 de xuño, polo que se 
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establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, os 

principios metodolóxicos deben enmarcar a acción pedagóxica neste ciclo. 

 

Á hora de deseñar a programación, tan importante como a selección do que se 

vai a ensinar e o criterio a seguir, é a selección da forma e procedementos en que se 

vai a presentar os contidos ó alumnado para que sexan asequibles e logren os 

resultados previstos; estamos a falar dos Aspectos Metodolóxicos.  

 

 Para acadar os obxectivos e contidos anteriormente citados e tendo en conta 

as características e necesidades dos nenos e nenas ós que vai dirixida dita 

programación, partimos das seguintes liñas metodolóxicas:  

 

-Principio de consistencia evolutiva: xa que partese sempre dos 

coñecementos previos que posúen. 

-Principio de aprendizaxe significativa: pretendendo que os nenos e nenas 

sexan capaces de relacionar os coñecementos novos cos previos, cos que poidan así 

modificar as súas estruturas de coñecemento tendo desta forma a capacidade de 

relacionar aprendizaxes por si mesmos. 

-Principio de actividade autoestruturante: partindo de que os nenos e nenas 

están en contacto coa natureza dende que nacen e interactúan con ela, construíndo así 

uns esquemas de coñecemento, que van dende o máis simple o máis complexo 

mediante un proceso de asimilación-acomodación. Tendo en conta a distancia entre o 

que o rapaz é capaz de aprender por si mesmo  e o que é capaz de aprender coa 

axuda dos demais, o que Vigotsky denominou zona de desenvolvemento próxima. 

-Principio de globalización: partir da realidade próxima do neno, para 

axudarlle na construción de coñecementos. 

-Principio de actividade lúdica: aprenderán xogando e xogarán aprendendo. 

-Principio de actividade:necesitan manipular e experimentar para construír os 

seus esquemas cognitivos. 

-Principio de pedagoxía do éxito: é necesario propoñer actividades que 

poidan resolver, xa que os pequenos logros son fundamentais. 
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-Principio de socialización: posto que o neno é un ser social, o seu 

desenvolvemento  non é posible sen a interacción cos demais. 

-Principio de individualización:cada neno e nena ten as súas propias 

características e as súas circunstancias, que requiren dunha apropiada atención 

individual. 

 

Polo tanto a metodoloxía terá que ser flexible e adaptada ó 

desenvolvemento evolutivo de cada neno e nena e as súas características 

persoais, respectando os ritmos de aprendizaxe. 

 

A incorporación das competencias básicas no currículo obrigan a reformular a 

práctica educativa. O paradigma educacional debe ser o de “aprender a aprender” e o 

de “aprender facendo”. Para desenvolver as competencias é necesario traballar por 

proxectos e resolvendo problemas, incitando ós nenos e nenas a mobilizar os seus 

coñecementos e habilidades. Neste centro todo o ciclo de Educación Infantil 

traballa por proxectos. 

 

A secuenciación das tarefas ven determinada por diversos factores sendo os 

fundamentais as necesidades básicas do neno e nena e as súas motivacións, partindo 

dos contidos máis sinxelos, próximos e familiares (a escola, a casa, a familia...) ata 

abordar outros máis alonxados e complexos.  

 

 Seleccionamos e secuenciamos os proxectos para realizar ó longo do 

curso escolar, tomando como criterios de selección dos mesmos: 

 

-Partir dos intereses e características do alumnado. 

-Partir das características do entorno. 

-Ter en conta as peculiaridades das familias dos nenos e nenas. 

-Adecuarse ó calendario escolar. 

-Ter en conta as distintas conmemoracións e celebracións. 
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As orientacións citadas anteriormente reflectiranse en diversos aspectos: 

 

5.1-Organización espacial. 

 

 Tal e como se establece no Decreto 330/2009 do 4 de xuño, no seu punto 

referente o ambiente de aprendizaxe é importante que as nenas e nenos dispoñan de 

lugares propios e de uso común para poder estar sos e para xogar, moverse e 

relacionarse cos demais. O profesorado debe prever as distintas situacións xerando un 

ambiente físico de aprendizaxe grato, afectivamente significativo e esteticamente 

agradable que lle permita ao alumnado sentirse cómodo, seguro e acollido. 

 

 Neste punto haberá que ter en conta tanto as instalacións arquitectónicas 

(edificio, espazos comúns e de aula) como os espazos exteriores que o rodean. 

 

 Ademáis da aula imos utilizar outros espazos do centro como son 

(IMPORTANTE, CONSULTAR AS MODIFICACIÓNS INTRODUCIDAS DURANTE 

ESTE CURSO, UN POUCO MÁIS ABAIXO): 

 

 A biblioteca do centro: teremos un tempo semanal para traballar neste 

espazo. Durante este curso, evitarase o acceso a este espazo, polo que 

serán as titoras as responsables de acudir á biblioteca a seleccionar os titulos 

que precisarán para o traballo na aula co alumnado ou para o préstamo de 

libros. 

 Nos corredores, vestíbulo e na clase hai cortizas que vai ser utilizada para 

anunciar as actividades, expoñer diversos traballos, fotografías, etc. Sempre 

que a situación o permitira. De non ser así, empregaranse estes espazos 

para a colocación de cartelería relacionada coa pandemia de maneira 

exclusiva. 

 

No referente ás aulas os criterios fundamentais que temos en conta para a 

distribución do espazo son: permitir desprazarse ós nenos e nenas para acceder ós 
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distintos espazos e que os materiais queden ó seu alcance para facilitar a súa 

manipulación e a súa recollida ó finalizar a tarefa proposta. Ademáis a disposición do 

espazo debe permitir o traballo individual, por parellas, en pequeno grupo e de todo o 

grupo. 

 

O espazo das aulas debe ser o máis amplo posible para que os nenos/as 

xoguen e para organizar actividades colectivas que impliquen movemento, escoita, 

atención e posta en común. Tamén debe ter unha zona de mesas e cadeiras en número 

suficiente, variando a súa disposición dependendo das actividades que se estean a 

desenvolver.. 

 

O resto do espazo organizarémolo en recantos de xogo para favorecer, o 

desenvolvemento da autonomía persoal e ademais facilitar a adecuación ó ritmo 

persoal de traballo. Haberá uns recantos fixos ó longo do curso: plástica, 

quebracabezas, construcións, xogo simbólico, biblioteca e disfraces. 

DEBIDO A QUE NOS ATOPAMOS EN SITUACIÓN EXCEPCIONAL, O 

RECOLLIDO ATA AQUÍ MODIFICARASE DO SEGUINTE XEITO: 

Todo isto, e mentras dure a situación de pandemia verase modificado. O 

traballo na biblioteca manterase, pero será a titora a que recolla os libros nesa 

dependencia do centro e os leva para a aula para realizar o préstamo de libros. Estes, 

unha vez devoltos, pasaran a súa correspondente corentena antes de voltar á bilbioteco 

do centro. 

Todas as cortizas coas que contamos nos espazos de infantil serán reservadas 

para elementos moi puntuais, evitando en todo momento a sobreexposición de murais o 

cal interviría na limpeza e desinfección do espazo. Tamén se evitarán todo tipo de 

actividades nos corredores ou no vestíbulo para asegurar que os diferentes grupos non 

interaccionan entre si. 

Na distribución da aula establecemos unha colocación fixa das mesas 

distribuídas en pequenos grupos de non máis de 5 integrantes que serán tamén fixos. 

Mercarase material para garantir que o alumnado non teña que compartilo. 

Os recantos de xogo quedarán limitados a un uso controlado, desinfectando a 
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zona antes de que un novo grupo estable dentro da aula acceda a eles. 

 

A continuación facemos unha breve descrición dos distintos recantos da clase. 

De acordo co protocolo poderanse manter sempre que se garanta que o alumnado 

acude a cada recanto de maneira individual. 

 

 Recanto da plástica: hai distinto tipo de material para poder traballar ó 

mesmo tempo varios/as nenos/as: pintura de dedos coas cores primarias, 

papeis, pinceis, esponxas, tampóns para estampar, botes  para mesturar a 

pintura, un cordel onde secar os traballos o outro onde colgar as distintas 

láminas de pintores que traballaremos ó longo do curso. 

 Recanto das construcións: haberá pezas de distintos materiais (madeira, 

plástico, gomaespuma) con diferentes formas, figuras, tamaños e cores; 

caixas e tubos de cartón, materiais de refugallo, etc. 

 Recanto dos quebracabezas: aquí poderemos atopar dominós, 

quebracabezas, bloques lóxicos, etc. 

 Recanto do xogo simbólico: coa cociña, bonecas, supermercado, coches, 

garaxes... Poderá haber tamén novas incorporacións ó longo do curso, 

dependendo do que se traballe. 

 Recanto da biblioteca de aula: onde haberá contos, libros de imaxes, 

revistas, catálogos de xoguetes e supermercado, libros de arte con distintas 

láminas de pintura, escultura, etc; enciclopedias de animais, libros de 

vocabulario, etc. Estes recursos iranse renovando periodicamente en 

función das necesidades. 

 

En cada un dos recantos da aula con carácter xeral realizarase unha actividade 

por semana. As normas de cada recanto establecerémolas de maneira conxunta. 

 

Ademais destes recantos estables, ó longo do curso crearase algún recanto 

máis dependendo das actividades a traballar. 
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6.2-Organización temporal 

 Imos distribuír o tempo en momentos significativos para dar seguridade e 

confianza ós nenos e nenas e promover a súa autonomía. Deste xeito poden anticipar o 

que imos facer. Esta organización temporal será flexible en canto á duración, 

respectando o ritmo dos nenos e nenas. 

 

No desenvolvemento da xornada combinaranse tempos de rutinas con 

tempos de actividades específicas das tarefas a traballar. 

 

 A continuación imos expoñer a distribución do tempo en momentos 

significativos e rutinas diarias: 

 

 ENTRADA E ASEMBLEA: este é un momento no que priman as relacións. 

Chegamos ás 09:30 e agardamos por todos os nenos e nenas facendo unha fila 

na entrada do cole. Cando xa estamos todos, entramos nas aulas. Chegamos á 

nosa clase e quitamos as chaquetas.  

Vemos quen é o encargado ou encargada seguindo a orde que xa temos 

establecido e compróbase os que están en clase e os que faltan.  

Tamén é o momento no que o encargado pasa lista, contan cantos nenos e 

nenas faltan ese día ó cole, nos di que tempo fai, en que día, mes e a estación 

na que estamos. A continuación escribimos no taboleiro o nome do encargado 

ou encargada lembrando as letras que coñecemos e descubrindo as novas. 

No momento da asemblea aproveitamos para falar sobre o tema que se está a 

traballar nese momento, observaremos láminas, dialogaremos (respectando as 

quendas de palabra, escoitando ós demais, etc.)ou contaremos un conto, 

cantaremos unha canción ou recitaremos unha poesía. Tamén é o momento no 

que os alumnos/as poderán contarnos cousas interesantes ou significativas para 

eles.  

 

 TRABALLO INDIVIDUAL: este é o momento no que facemos traballo individual 

en papel ou noutros soportes sobre o tema a traballar. Ó rematar van gardando o 
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traballo no seu lugar e van ós recantos. 

 

 TRABALLO POR RECANTOS: cada neno ou nena vai a decidir a onde quere ir a 

xogar, despois de rexistrarse para comprobar que todos pasen por todos os 

recantos, tendo como máxima a norma de que so poderán acudir de maneira 

individual. Os nenos e nenas colocarán o seu nome ó chegar ó recanto 

seleccionado e saben que non pode haber máis do número de alumnos/as que 

no recadro está especificado. Observaremos ós alumnos e alumnas valorando as 

súas actitudes, hábitos, valores, o xeito de cumprir as normas, capacidade de 

colaboración, si existen problemas entre distintos rapaces e rapazas, progresos 

acadados, dificultades, etc. Nestes recantos realizaranse actividades 

previamente explicadas na asemblea e tamén haberá momentos ó longo da 

xornada nos que poderán xogar libremente. Tamén se trasladará este traballo 

aos equipos estables, proporcionandolles material propio dun recanto pero na 

mesa. 

Durante este curso, o acceso aos recantos realizarase de maneira individual 

(de ser o caso). Debido a que se estableceron na aula equipos estables de 

conviviencia con non máis de 5 membros en cada un deles, é posible que estes 

funcionen como unha especie de recantos de aprendizaxe. Sempre coidando o 

uso máis individual posible dos materiais e a debida desinfección de mans e 

materiais antes e despois do seu uso. 

 A MERENDA: é ideal traballar aquí os hábitos de hixiene e saúde, así como os de 

autonomía persoal. Todos temos que lavar as mans, coller o noso mantel 

individual e a merenda. Ó remate da mesma hai que recoller todo o lixo e 

prepararnos para ir ó patio no tren. 

 

 RECREO: neste momento os nenos e nenas xogarán libremente e de forma 

espontánea. Fomentarase o pedir axuda si o necesitan, a socialización, etc. Á 

volta do recreo lavaremos as mans e beberemos se o necesitan. O recreo como 

estipula o P.E. durará vinte cinco minutos (de 12:00 h. a 12:25 h.). O recreo 

realizarase en zonas acotadas para cada unha das clases para evitar a 
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interacción entre os diferentes niveis. 

 

 PROXECTO LECTOR: trataremos, a través de diversas actividades, que sexan 

capaces de comprender o contido dun texto ou conto favorecendo a 

comprensión lectora, adquiran o gusto pola lectura, o hábito de ler e estratexias 

de busca de información, que se valore e use a biblioteca como fonte de 

recursos e un espazo de lecer. Todo isto levarase a acabo baixo estritas medidas 

de hixiene. (VER PUNTO 9.-ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO 

LECTOR) (12:25 h. A 12:50) 

 

 TRABALLO INDIVIDUAL: novamente facemos traballo individual en papel ou 

noutros soportes sobre o tema a traballar. 

 

 LAVADO DE MANS: realizaremos o lavado de mans en diferentes momentos da 

xoranda atendendo ás indicacións sanitarias. Os momentos claves serán as 

entradas e as saídas, no momento da merenda, do uso do baño ou no momento 

de acceder ao comedor. Tamén será importante que cada unha das titoras valore 

outros momentos en función das actividades programadas. 

 

 RECOLLIDA E DESPEDIDA: antes de saír temos que deixar cada cousa no seu 

sitio, así traballaremos o hábito da orde. Hai que procurar que non sexan 

momentos de présa, polo que ten que haber tempo suficiente. Ó rematar irán á 

súa percha collerán chaquetas e lembrarémonos que fixemos ó longo da 

xornada, que foi o que máis lles gustou e o que menos. Poñerémonos no tren e 

despedirémonos recitando as palabras de sempre, unha canción de despedida: 

“cabaza, cabaza, todos á casa”, “o tren do cole”,… e sairemos para acudir uns o 

comedor e outros para ir a casa. Estes últimos serán recollidos polos seus pais 

ou nais na entrada do centro mentres que os nenos/as do comedor son 

recollidos polas coidadoras. 

 

En canto a outras actividades específicas podemos sinalar: 
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USO DAS TICs: farase uso das TICs sempre que o mestre ou mestres 

consideren oportuno fixando incluso a semana un mínimo de unha sesión, así pizarra 

dixital (coa que se conta cunha por aula), ordenador,... 

 

HORA DO CONTO: tódolos días traballarase o momento do conto na aula pero 

tamén se marcará no horario de unha sesión de animación a lectura. No recuncho da 

biblioteca de aula contaremos un conto, que pode ser da biblioteca de aula, dun neno 

ou nena, etc. incluso acudindo a propia biblioteca do centro. 

Logo da lectura teremos un momento para conversar sobre o mesmo (así 

verificaremos ata que punto foi comprendido) e faremos algunha actividade sobre el: 

dramatización, debuxo, cambiarlle o final ó conto, etc.  

Tentarase relacionar esta sesión co traballo na pizarra dixital (exemplo: si 

traballamos o conto de Corre, corre cabaciña, esa mesma semán na pizarra dixital 

faranse actividades sobre ese conto, personaxes, canción,...) 

 

PSICOMOTRICIDADE: É o momento onde prima o movemento e a expresión 

corporal. Faremos xogos relacionados co tema que dean cabida á actividade motriz e 

tamén ás manifestacións espontáneas de cada neno e nena. Ademais cada nivel terá 

unha sesión semanalde psicomotricidade no ximnasio coa mestra de Educación Física. 

 

MÚSICA: igualmente os contidos musicais de expresión corporal e xestual 

traballaranse diariamente e de xeito globalizado na aula. Ademais cada nivel terá unha 

sesión semanal de música co mestre de música. 

 

ANTICIPACIÓN A LINGUA ESTRANXEIRA: o alumnado de todo o ciclo recibe 

unha sesión semanal segundo o plan de anticipación da lingua estranxeira.   

 

RELIXIÓN OU  EDUCACIÓN EN VALORES:: o alumnado recibirá clases de 

relixión  unha sesión semanal excepto algúns que acudirán a educación en valores. 

Tendo enconta a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación e o D. 235/95 do 
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20 de xullo, polo que se regula a ensinanza da relixión nas ensinanzas de réxime xeral 

na Comunidade autónoma de Galicia.  

 

Durante todo o curso as secuencias didácticas serán programadas 

quincenalmente, mensualmente,… pola titora e abertas en todo momento a 

variacións que poidan xurdir durante o traballo coas mesmas. Esta temporalización 

reflexaráse nas programacións de aula. 

 

Polo tanto, a temporalización máis pormenorizada dos contidos a traballar 

poderase ver nas programacións de aula e diarios,  xa que se irán seleccionando os 

contidos quincenal ou mensualmente en relación o calendario escolar pero tamén tendo 

en conta o progreso do alumnado, o nivel do grupo- aula e a demanda que os nenos/as 

fagan especialmente en canto a lectoescritura. 

 

5.3-A organización dos recursos. 

 

Os materiais empregados clasificámolos en: 

 

ｷ Recursos materiais 

Utilizaremos unha ampla gama de materiais non só comerciais, senón tamén 

aqueles que procedan do contorno, os que os nenos e nenas acheguen á escola, 

outros feitos polas mestras ou polo equipo de ciclo, equipo de normalización lingüística, 

etc. Estes materiais seleccionaranse en función das capacidades a desenrolar 

(observación e experimentación, desenvolvemento sensorial, desenvolvemento motor, 

desenvolvemento lóxico e desenvolvemento comunicativo). Farase uso de materiais de 

distinta procedencia (conto, libros de arte, xornais, libros de cociña, folletos, etc.). 

Utilizaremos material funxible (cores, folios, plastilina,...), xogos didáctico 

(quebracabezas, cintas, radio, ...), xogo simbólico (bonecas, coches, cociña,...) así 

como non funxible.   

 

Ademais a aula conta con material audiovisual (ordenador con internet, un 



 26 

cañón-proxector, PDI e radio CD. 

 

ｷ Recursos humanos 

 Dentro dos recursos humanos temos o papel do profesorado que ten que 

posicionarse como mediador entre o alumnado e a cultura, atendendo á súa 

diversidade e tendo en conta situacións que requiran, ás veces, dirixir, suxerir, e outras 

acompañar. 

 

No Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación infantil, no seu artigo 11º establécese que os centros cooperarán 

estreitamente cos pais e nais e que establecerán mecanismos para favorecer a 

súa participación no proceso educativo dos seus fillos e fillas.  

 

Polo tanto, dentro deste apartado, ademais da mestra e do alumnado, darase 

cabida ós familiares dos nenos e nenas, así como ás mestras de relixión, inglés, 

Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe e outras persoas do contorno 

inmediato que realicen calquera tipo de colaboración no proceso da ensinanza-

aprendizaxe. 

 

Polo tanto, en canto a recurso procúrase empregar os máximos e máis 

variados posibles (tanto recursos humanos como materiais) coma son, a parte da 

docencia directa: Internet, a biblioteca do centro, o ordenador, o ximnasio, o patio do 

colexio, fotocopiadora-impresora,... 

 

5.4- Diversidade da aula:  

 

A aceptación da diversidade da aula é un dos obxectivos claros da LOE. A 

atención a diversidade é unha necesidade que abarca a todo o alumnado. É dicir, 

trátase de contemplar a diversidade como principio e non como medida que 

corresponde ás necesidades duns poucos. Cada un dos alumnos e alumnas que 

forman parte do grupo aula son susceptibles dunha ensinanza individualizada. 



 27 

Debemos adoptar unha serie de estratexias efectivas que garantan a súa atención. 

Estas estratexias son as seguintes: 

 

 Adecuar as actividades ás diferenzas individuais de cada alumno e alumna. 

 Axustar a metodoloxía ás distintas necesidades do momento. 

 Modificación dos tempos nas actividades de aprendizaxe desenvolvendo unha 

temporalización flexible. 

 Realizaranse actividades de reforzo e ampliación. 

 

Esta programación deseñouse con un carácter aberto e flexible que permítenos 

que unha mesma actividade realícese de diferentes formas segundo as diferenzas 

individuais de cada neno/a. 

 

Se ben quedou claro que cada un dos alumnos/as que forman o grupo aula son 

susceptibles dunha ensinanza individualizada, e que presentarán, sen ningún lugar 

a dúbidas, características propias e irrepetibles que deberemos ter en conta en cada 

momento, non debemos esquecer que cando presentamos a nosa proposta falamos 

de que se no momento oportuno algún dos nosos alumnos/as necesitara calquera 

medida de atención extraordinaria  tomaríanse as medidas oportunas con ese 

alumno/a en colaboración co Departamento de Orientación do centro. Pois debemos 

ter en conta que no centro contamos con tódolos medios ou recursos tanto persoais 

como materiais para a atención deste alumnado (profesorado adecuado, D.O., 

especialistas,...). 

 

Terase polo tanto unha observación continua do alumnado a fin de detectar 

posibles problemas tanto de logopedia como de retraso escolar ou incluso 

problemas físicos que requiran derivalos a especialistas. 

 

Estarase en constante relación coa mestra de PT e Orientadora tanto para 

comunicar posibles casos de alumnos que requiran do seu estudio como para pedir 

orientación sobre materiais de reforzo, ampliación, etc.  



 28 

5.5- Actuacións en caso de confinamento:  

Unha vez máis, tendo en conta a situación actual dende o equipo valórase a 

posibilidade de que poidamos chegar a un novo confinamento onde a docencia deberá 

ser non presencial. Acórdase que en tal situación se continuará cos contidos 

programados, na medida do posible, tratando de acadar os obxectivos marcados en 

cada unha das programacións de aula. 

Os medios empregados para continuar coa docencias serán a páxina web do 

centro a través da aula virtual que se porá en marcha para cada un dos cursos, a 

comunicación mediante correo electrónico ou chamada telefónica. Para isto, cada unha 

das aulas creou unha conta de correo mediante a cal nos comunicamos coas familias 

de maneira xeral. Tamén se poderá empregar a ferramenta Abalarmóbil e outros 

medios que no momento dado se determinen, tales como videoconferencias. 

 

6.-NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO. 

 

No noso caso faremos fincapé en que no centro están matriculados alumnos/as 

de diferentes países: rumanos, portugueses, de latinoamérica,... polo que aqueles que 

o precisen recibirán un seguimento individualizado así como as oportunas medidas de 

apoio e reforzo por parte do profesorado. 

 

Para a actuación con dito alumnado seguiranse as pautas establecidas no Plan 

de Acollida do centro e o programa de atención específico de alumnado estranxeiro 

según a O. 20 de febreiro de 2004. 

 

7.-AVALIACIÓN. 

 

7.1- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS. 

 

Tyler define a Avaliación como “El proceso de determinar hasta qué punto los 

objetivos educativos han sido alcanzados mediante programas de currículos y 
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enseñanza”.  

 

A Orde do 25 de xuño do 2009 concibe a avaliación nesta etapa como un 

instrumento regulador, orientador e autocorrector do proceso educativo, que se 

realizará de forma continua e considerarase un elemento máis da actividade educativa. 

Esta mesma Orde tamén establece que a avaliación formara parte inseparable do 

proceso educativo e será global, continua e formativa. Tendo en conta todo isto 

abordarei ao longo desta programación tres aspectos de avaliación que son: QUE, 

COMO E CANDO. 

 

 QUE AVALIAR:  

Co fin de analizar e valorar o proceso de ensinanza que ten lugar nas aulas e 

adaptar progresivamente a intervención educativa ás caracteristicas e 

necesidades do alumnado, a Orde do 25 de xuño do 2009 recolle no seu artigo 

20º que a avaliación na educación infantil tera en conta seis aspectos, en función 

dos cales diseñarei os seguintes criterios: 

 A organización na aula, o seu clima escolar e as interaccións: 

- A organización espacial da aula favorece o interese e autonomía do 

alumnado.  

- A secuenciación temporal da xornada adecúase aos ritmos e curva 

de fatiga dos alumnos/as. 

- Os materiais e recursos da aula son variados, motivadores e  

adaptados. 

- Establécense actitudes positivas de comunicación, respecto e 

colaboración entre os propios alumnos  e o mestre e o neno/a. 

 A coordinación entre os profesionais dun mismo ciclo e a coherencia entre 

os ciclos: 

-  Existe una boa colaboración e relación entre os docentes do 

centro. 

- Trabállase en equipo para fomentar a continuidade entre os niveis 

do ciclo.  
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- A coordinación e a relación cos especialistas aporta coherencia no 

traballo dos contidos. 

 A regularidade e calidade da relación coas familias e a súa participación: 

- Existe un bo clima de interacción entre a escola e a familia. 

- As familias participan activamente nas diversas actividades que se 

ofertan desde a escola. 

- Móstranse receptivas as familias á hora de asistir as reunións e 

titorías. 

 A adecuación da proposta pedagóxica e da propia planificación: 

- Existe una coherencia entre os obxectivos e os contidos propostos, 

ademais de coas actividades 

- A miña proposta adecuase ao contorno social-cultural do centro e 

ás características, intereses, e necesidades do alumnado. 

- A práctica docente levada a cabo cumpriu coas expectativas 

propostas, en canto ao desenvolvemento das capacidades do 

alumnado. 

 A adecuación da proposta metodoloxía na adquisición das competencias 

básicas: 

- Adquire unha competencia lingüística a nivel oral e escrita, de xeito 

relacionado co resto das linguaxes. 

- Constrúe un coñecemento de elementos e razoamentos 

matemáticos, que aplica no xogo e nas situación cotiás. 

- Adquire a través da experimentación, xogo e a interacción coas 

persoas coñecementos sobre o seu corpo e sobre o contorno físico e 

as súas transformacións. 

- Coñece e emprega concerta soltura as TICs (ordenador, pizarra 

dixital, cámara...)  

- Conseguiu habilidades sociais de relación, nas que destaque a 

resolución de conflitos e o respecto a diversidade de todo tipo. 

- Expresase e coñece diversas formas de expresión cultural (pintura , 

escultura, danza, teatro...) 
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-  É quen de empregar certas habilidades e estratexias que faciliten o 

seu aprendizaxe. 

- Sabe desenvolverse por si só en diferentes situacións que se lle 

presenten.  

 A evolución do proceso de aprendizaxe do alumnado: 

Na Orde do 25 de xuño do 2009 establecese que os criterios de avaliación 

establecidos no D. 330/2009 serán os referentes para coñecer, por unha parte, en 

que medida o alumnado desenvolveu as capacidades enunciadas nos obxectivos 

xerais de etapa e de área e, por outra banda, para identificar as aprendizaxes 

adquiridas e valorar o grao de iniciación no desenvolvemento das competencias 

básicas. Os criterios recollidos para o fin do ciclo son: 

 

 COMO AVALIAR: 

Esta pregunta fai referencia as distintas ESTRATEXIAS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS que empregaremos á hora de avaliar o proceso de ensino- 

aprendizaxe.  

A  técnica principal en E.I será, tal e como recolle a LOE e o D.330/2009, a 

observación directa e sistemática, referida ao seguemento das diversas 

actividades, xogos e  relacións que se dan no día a día da aula. Pero debemos ter 

en conta que non só obtemos información de xeito directo, tamén se obtén de 

xeito indirecto por medio da revisión ou observación das producións dos 

alumnos/as e por gravacións que se realice por exemplo para o análise da 

efectividade organización da aula. Por último teremos as entrevistas (titorías) e 

reunións coas familias, da que obteremos información máis concreta sobre cada 

alumno/a.  

Toda esa información plasmarémola nos seguintes rexistros: 

-  O diario de clase: no que se recolle información do que acontece cada dia 

na aula entre a que  destaca a información sobre as das 

relación/interaccións e da dinámica da aula.   

 - As listas de control: onde a través de items obtemos información do 

momento psicomadurativo de cada alumno/a e das hábitos e actitudes que 
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debemos potenciar. 

- O rexistro anecdótico ou anecdotario: onde anotamos os imprevistos 

relevantes producidos. 

- A guía de observación das relacións ou rexistros de conduta. 

 

 CANDO AVALIAR: 

Por último para dar resposta a esta cuestión FAREMOS REFERENCIA A 

TRES MOMENTOS fundamentais da avaliación que se plasman nos documentos 

que cubrirei como titora no transcurso do curso escolar: 

 

o A avaliación inicial: no que realizaremos unha observación ao inicio do 

curso para determinar o nivel de desenvolvemento, necesidades e 

intereses dos alumnos/as que quedará plasmado nunha guía de 

observación. 

o A avaliación continua: que como propio nome indica desenvolverase ao 

longo de todo o curso por medio dos criterios presentes nas diversas 

unidades didácticas e dos datos recollidos coas anteriores técnicas ou 

instrumentos de avaliación, a través dos que controlarei o 

desenvolvemento e a adquisición dos coñecementos de cada alumno/a, 

ademais do proceso de desenvolvemento da programación e da miña 

práctica docente. Dita información sumada á obtida das reunións de 

coordinación de avaliación, que aportan entre outros os especialistas 

que acoden á aula, será crucial para cumprimentar o boletín trimestral de 

información ás familia, que incluirá dita información abreviada, a parte da 

avaliación en canto ao reforzo educativo que se levou a cabo cos 

alumnos correspondentes segundo se establece na Orde do 6 de 

outubro de 1995.  

o A avaliación final: que se realizará a finais de curso en días non lectivos, 

no que se analizaran tanto a avaliación do alumno/a como todos aqueles 

aspectos previstos para todo o curso e que se plasmara no informe anual 

de avaliación final de ciclo que cubrirase por medio do programa 
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informático XADE. Ademais incluirase no informe persoal de cada 

alumno/a o resumo da escolaridade do curso que veñen de rematar. 

o Durante o desenvolvemento deste curso, e debido a que o curso pasado se 

rematou a docencia presencial no mes de marzo, cobrará unha 

importancia fundamental a avaliación inicial, para propoñer un punto de 

partida. Tamén se tomarán como referencia as adaptacións das 

programacións elaboradas durante o curso pasado para adaptar as 

programacións de aula á situación actual. 

 

 7.2. CRITERIOS PROMOCIÓN INFANTIL 

 

1. Desenvolve a coordinación e o control dinámico do corpo. 

2. Nomea, identifica e representa as partes do corpo en si mesmo e noutros. 

3. Coñece os sentidos corporais e identifica sensacións a través deles. 

4. Aprende hábitos de saúde e de hixiene persoal. 

5. Colabora na resolución pacífica de conflitos. 

6. Coñece o nome e as regras dalgúns xogos e respéctaas. 

7. Desenvolve as capacidades de atención e de observación. 

8. Asume pequenas responsabilidades. 

9. Identifica e interioriza os seus lados dereito e esquerdo. 

10. É respectuoso co medio natural.  

11. Controla os impulsos no seu traballo e no trato cos compañeiros/as e cos 

animais. 

12. Contribúe ao desenvolvemento da autoestima e empatía. 

13. Recoñece propiedades dos obxectos: forma ( circulo, cadrado, triángulo, 

rectángulo, rombo), tamaño (grande, mediano, pequeno), cor (vermella, 

amarelo, azul, verde),… 

14. Discrimina os conceptos temporais: maña-tarde- noite, antes-agora -

despois, onte-hoxe-mañá, días da semana. 

15. Coñece as dependencias do colexio, os compañeiros/as e o seu profesor/a. 

16. Coñece e respecta as normas básicas de convivencia. 
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17. Realiza clasificacións, ordenacións e seriacións. 

18. Aprende e utiliza os ordinais ata o 9 identificando a súa grafía. 

19. Identifica os cuantificadores: moitos-poucos, ningún-algún, máis-menos, 

tantos como. 

20. Realiza sumas sinxelas e iniciase nas restas. 

21. Utiliza a serie numérica ata o 9 para contar e descontar cantidades, 

identificando e realizando a súa grafía. 

22. Iníciase no uso das TICs. 

23. Recoñece as nocións espaciais: esquerda-dereita, arriba-abaixo, dentro-

fóra, enriba-debaixo. 

24. Identifica o seu entorno familiar, natural e social (casa, escola, animais, 

transportes, oficios, estacións do ano,…) 

25. Identifica, escribe e recoñece as vogais e consoantes. 

26. Iniciase na adquisición da lectoescritura. 

27. Memoriza, recita e interpreta diferentes textos literarios: poemas, 

trabalinguas, adiviñas,… 

28. Exprésase por medio de diferentes técnicas plásticas: debuxo, pintura, 

modelado,… 

29. Iniciouse no uso dunha lingua estranxeira. 

30. Recoñocer algunhas señas de identidade cultural do entorno e interés por 

participar en actividades sociais e culturais. 

31. Comprender diferentes textos literarios así como mandatos sinxelos. 

 

8.-PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

Neste segundo ciclo de educación Infantil, ademais de contribuír a que o 

alumnado acade un grao das competencias básicas propio da súa idade tentarase 

tamén educalo en valores incidindo así no seu desenrolo afectivo e social. Xa que é 

necesario que dende a Educación Infantil eduquemos en valores básicos para a 

convivencia porque é unha etapa óptima para desenrolar hábitos de: orden, amizade, 

obediencia, sinceridade,... que más adiante poderanse asumir como valores. 
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Na Educación Infantil podemos atoparnos cos seguintes valores: 

 

 Autoestima. 

 Autocrítica. 

 Autonomía. 

 Pautas de convivencia. 

 Axuda e colaboración. 

 Participación no grupo. 

 Comportamentos adecuados e non adecuados. 

 

Farase uso de materiais e recursos como: contos, cancións, xogos, normas da 

aula, dramatizacións,...Nas aulas de infantil traballarase a coeducación, tratase por 

igual aos nenos que as nenas sen discriminar nin repartir tarefas cotiás por sexos, 

tentarase que o alumnado teña empatía cos compañeiros que requiran un reforzo 

educativo, que o axuden e o vexan como algo natural e non entren en discriminación, 

en canto a razóns ideolóxicas ou de tipo relixioso tamén se tratará de respectar as 

diferenzas e tentar que o alumnado así o faga, o material será conxunto para favorecer 

valores coma o de compartir,... 

 

O obxectivo e ensinar o individuo a comportarse na sociedade, a coñecer 

os dereitos humanos e a respectalos. 

 

9.-ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 

 

No 2º ciclo de educación Infantil tentarase que o alumnado sexa capaz de 

acadar (sempre en relación coa súa idade) certos obxectivos que se propoñen no 

proxecto lector como son: 

 

 Experimentar a biblioteca como lugar máxico de encontro cos libros e co 

resto da comunidade educativa. 
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 Establecer un primeiro contacto co seu amigo o libro dunha forma lúdica. 

 Adquirir hábitos relacionados co comportamento que se debe manter na 

biblioteca. 

 

Tratando así de que sexan capaces de comprender o contido dun texto ou  

conto favorecendo a comprensión lectora, adquiran o gusto pola lectura, o hábito 

de ler e estratexias de busca de información, que se valore e use a biblioteca 

como fonte de recursos e un espazo de lecer,... 

 

Todo isto levarase a cabo o longo do curso a través de actividades tales como: 

contacontos, sesións fixas de hora do conto na aula, traballo relacionado coa 

biblioteca, préstamo de libros,... 

 

10.-ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC (O. 20 do xaneiro 

de 2004) 

 

O uso das novas tecnoloxías nos tempos en que vivimos cobran unha especial 

importancia, motivo máis que suficiente para ensinar ao alumnado dende as primeiras 

idades ao manexo das mesmas. 

 

Como xa comentamos no apartado dos recursos as aulas de educación Infantil 

contan con: radio CD, ordenador, internet, canón e pizarra dixital empregándose estes 

moi a miúdo. 

 

Na aula de Educación traballarase ou farase uso de: 

 

 Ordenadores: buscando información en internet, ensinando os nenos/as o 

uso do rato e do teclado mediante xogos que temos na aula aptos para as 

súas idades, para proxeccións de imaxes, pequenos documentais, 

películas,... 

Empregarase tanto de forma conxunta como de forma individual esta última 
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en tempos de traballo libre nos recunchos. 

 

 PDI: esta será empregada para traballar os contidos que se están a 

traballar, para xogos aptos para as súas idades que favoreza o traballado, 

proxección de películas,... 

Faremos uso de programas como JClic, Ardora, Neobook, Notebook,... 

 

 RADIO CD: empregarase moito para a escoita e identificacións de sons, 

música, contos,... 

 

11.-ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

No colexio onde se levará a cabo esta programación está elaborado o Plan de 

Convivencia e o seu coñecemento e aplicación debe ser tarefa de tódolos 

mestres, por tanto, no aula de infantil os compoñentes do ciclo velarán para que, 

axustando o plan de convivencia as curtas idades coas que se está a traballar 

poida cumprirse este plan. 

 

 Algúns aspectos que se terán en conta no traballo con infantil relacionados 

co plan de convivencia serán: 

 

 Dar a coñecer ás familias do alumnado que se incorpora por primeira vez os 

deberes e dereitos da comunidade educativa. 

 Manter unha relación continua entre familia e escola. 

 Previr posibles conflitos seguindo os procedementos de actuación que se 

marcan no plan de convivencia extrapolados ao alumnado de infantil. 

 Resolución de conflitos na aula. 

 Observar a relación entre o alumnado procurando detectar canto antes 

posible casos de rexeitamento, acosos, ameazas,...aínda que sexa 

alumnado de infantil. 

 Procurar que as reunións do equipo de ciclo teñan un clima agradable e se 
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chegue a un sinxelo entendemento entre todos e a acordos comúns. 

 

12.-ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO 

LINGÜÍSTICO. 

 

O Proxecto lingüístico do noso centro xorde como resposta a unha 

necesidade de planificar  e organizar a actividade no referido á adquisición das 

linguas. Para a súa elaboración tivemos en conta a lexislación vixente ( Constitución 

española 1978, Estatuto de Autonomía 1981, Lei de Normalización Lingüística 

3/1983, O  Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e o Decreto 79/2010, do 

20 de maio) así como a realidade da que partimos, é dicir, o alumnado, as súas 

familias, o persoal docente e o propio medio no cal nos atopamos. Para isto realizamos 

unha enquisa entre o alumnado e o profesorado cuxo resultado aparece reflexado en 

dito Proxecto Lingüístico. Consideramos que todo isto incide de xeito directo na 

planificación lingüística. 

 

En todo momento téntase que o alumnado acade a competencia lingüística 

nas dúas linguas oficiais da nosa comunidade. Tendo en conta así o artigo 5º para a 

Educación Infantil, o profesorado usará dentro da aula a lingua materna 

predominante entre o alumando, tendo en conta a lingua do contorno, procurando 

que os alumnos adquiran de forma oral e escrita a outra lingua oficial da 

Comunidade.  

 

O Proxecto recolle ademais un protocolo de actuación para alumnado 

estranxeiro ou doutras comunidades. Con todos eles realizaranse diferentes 

actividades encamiñadas a lograr a competencia lingüística nas dúas linguas oficiais de 

Galicia  (actividades reflexadas no proxecto). 

 

O ciclo de infantil participará nas actividades propostas polo equipo de 

normalización e dinamización lingüística: contacontos, samaín, entroido, confección 

libro xigante a partir dun conto tradicional,... 
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13.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

Para promover a realización deste tipo de actividades, o Equipo de Actividades 

Complementarias e Extraescolares procurará facilitar puntualmente a información que 

chega ó centro a este respecto: poñerase no taboleiro e darase a información 

directamente ós coordinadores dos ciclos ós que esta información se dirixa. 

Durante esta situación excepcional non deixarán de facerse este tipo de 

actividades, peor si se variará a forma en que se conmemorarán, evitando a xuntanza 

de grandes cantidades de alumando. 

 

En canto as celebracións e/ou conmemoracións nas que se participarán 

serán: 

 Celebrarase a nivel de centro: Magosto e Samaín, O Nadal (co 

correspondente festival), Día da Paz, Entroido, Día do Libro, Semana das 

Letras Galegas e o Fin de curso (tamén co festival incluído) ademais das 

outras  conmemoracións que establece a ORDE do 25 de Xuño de 2020 

pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21. Todas estas 

celebracións tomarán como base as indicacións recollidas no protocolo 

correspondente relativo ao COVID. 

 Participarase na elaboración da revista escolar (se o presuposto 

económico o permite) 

 Queda á inicitativa dos titores e/ou mestres especialistas, a realización 

doutras actividades complementarias tanto a nivel de aula como de ciclo: 

así conta contos, charlas, obradoiros, concursos,... 

 

No caso de Educación Infantil farase: 

 

Se a situación o permitise, procederíamos a realizar algunhas das saídas 

habituais na para esta etapa educativa. Deixarémolas aquí recollidas para retomalas 

no momento en que a situación de pandemia cambie. De non cambiar, estas saídas 
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non se poderán realizar a fin de garantir a seguridade sanitaria do noso alumndo.   

No primeiro trimestre do presente curso 2020/2021 os tres niveis de Educación 

Infantil realizarían saídas ó entorno, fomentando a observación, recollida de follas, 

froitos típicos da estación do ano na que nos atopemos…relacionadas coa unidade 

didáctica ou proxecto que estemos a traballar. 

O equipo de Educación Infantil teríamos programadas, de permitilo a situación 

que durante este curso os alumnos/as dos 3 niveis de Educación Infantil fagan as 

seguintes saídas:  

 No primeiro trimestre visita temos programada unha saida o cine. 

 No segundo trimestre participaríamos nas actividades da FUNDACIÓN 

CAIXA GALICIA , teatro GUSTAVO FREIRE en Lugo, o ACUARIO DA 

CORUÑA CON VISITA TORRE DE HÉRCULES E PLANETARIO.  

 No terceiro trimestre faremos unha visita a-AVIFAUNA-. 

 Tamén acudiríamos aos concertos didácticos do Palacio da Opera na Coruña. 

 Realizarán tamén talleres de cociña, de animación a lectura, de plástica, de  

construción, de informática…A celebración de aniversario do alumnado ou calquera 

outra festa que haxa ao longo de curso, na que  solicitaremos  a colaboración de pais 

e nais. Estas poderanse celebrar a día de hoxe sempre que se respecten os grupos 

estables de convivencia e as distancias correspondentes. 

 

Aproveitarase o potencial educativo das saídas e das visitas, planificadas 

detidamente, para sacar delas o maior partido educativo posible. É importante que 

a persoa docente teña moi claros cales son os contidos que pretende traballar coa 

visita, e non saír por saír, ou pretender observar e explorar todos os elementos do 

contorno, en calquera caso, sempre existirá unha finalidade traducida en 

obxectivos, un deseño e unhas actividades que estean inseridas na programación 

xeral e que permitan aproveitar ao máximo este recurso.  

 

O aproveitamento da actividade non finaliza coa volta ao centro. Durante o 

día ou os días seguintes pódense crear situacións de comunicación e intercambio 



 41 

do que se viu e do material recollido, así como animar as criaturas a que o 

expresen mediante distintas linguaxes.  

 

Estas saídas didácticas reflexaránse na programación de actividades 

complementarias e extraescolares e estarán recollidas na programación xeral 

anual do centro.  

 

14.-AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN. 

 

A programación aquí presentada será un instrumento a manexar polo 

profesorado que imparte clases no ciclo de infantil, un documento que todos 

coñeceremos e do que partirá a nosa programación de aula e o noso traballo diario. 

 

Durante a posta en práctica da mesma iranse anotando aqueles aspectos 

positivos e negativos que xurdan para ao final de curso facer unha posta en común por 

parte do equipo de ciclo na que se avalíe a programación e se sinalen directrices de 

cambio de cara ao curso que ven. 

 

 

Teixeiro a 9 de Setembro de 2020. 
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escolar e de menores 

 D. 132/2013 do 1 de agosto polo que se regula o funcionamento dos comedores 

escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 D. 235/95 do 20 de xullo, polo que se regula a ensinanza da relixión nas 

ensinanzas de réxime xeral na Comunidade autónoma de Galicia 

 O. 20 de febreiro de 2004, polo que se regula a atención o alumnado 

estranxeiro. 
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- Revista Cuadernos de Pedagogía. 

- Revista Investigación en la Escuela. 

- Revista Aula. 
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o TuxPaint,, Notebook, JCLIC, NeoBook,  Ardora,... 
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ANEXO I:   

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DO ALUMNADO 

DE 3 A 6 ANOS. 

 

DESENVOLVEMENTO DO NENO/A DE 3 ANOS 

 

O pensamento do neno e da nena desta idade caracterízase por ser 

concreto, é dicir, o desenvolvemento da súa intelixencia require que 

continuamente experimenten e manipulen a realizade que os rodea. Comézase a 

afianza-la función simbólica, que lles permitirá evoca-lo que está ausente, de xeito 

que, progresivamente, irán pasando da acción e da manipulación dos obxectos á 

súa representación. 

 

O desenvolvemento cognitivo está condicionado en gran medida polo 

desenvolvemento da linguaxe. Os nenos/as están pasando da aprendizaxe 

sensorial á intuitiva, comezan a preve-las consecuencias das súas accións e 

empezan a soluciona-los problemas que se lles presentan na súa vida cotiá. Aínda 

non son capaces de se desligar de todo dos seus puntos de vista pero, pouco a 

pouco, irán descubrindo que o seu aquel de ve-las cousas non ten por que 

coincidir co dos demais; paulatinamente tomarán conciencia e comprenderán que 

a forma de actuar e de comportarse dos demais depende dunha serie de 

motivacións, desexos e necesidades que poden non  coincidir coas súas. 

Intentarán axusta-lo seu comportamento para integrarse e interactuar coas 

persoas do seu medio. 

 

 Pouco a pouco serán capaces de realizar deducións simples e 

clasificacións a seguindo algúns criterios moi sinxelos. A esta idade terán 

dificultades para establecer relacións causais, temporais e lóxicas. 
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 No ámbito psicomotor, os nenos e as nenas son moi áxiles, os seus 

movementos son suaves e harmónicos. Progresivamente, serán capaces de 

disocia-los seus movementos ó realizaren asemade acenos diferenciados nos 

membros superiores e inferiores. Gústalles empezar a amosase independentes e 

senten atracción pola actividade física. Van coñecendo o seu corpo pouco a 

pouco, as súas posibilidades e limitacións motrices, van adquirindo confianza 

sobre o que son capaces de facer con el e van avanzando no control dos seus 

movementos. Gústalles correr e parar, facer xiros, gabear, sortear obstáculos, 

andar en tódalas direccións, patear, saltar cos pés xuntos, subir e baixar 

escaleiras e bailar, malia que aínda non dominan o ritmo. Poderán mante-lo 

equilibrio sobre diferentes superficies; manteranse sobre un pé durante certo 

tempo; equilíbranse sobre a punta dos pés e gardarán o equilibrio estático cos 

ollos pechados. 

 

 A coordinación óculo- manual aínda non é moi boa. Serán capaces de 

realizar diferentes accións que requiren desta coordinación, como abotoar un 

botón grande.exercerán certo control sobre o lapis. Progresivamente, controlarán 

a partida e a chegada de debuxo e poderán partir dun punto e chegar a outro dun 

só trazo; poderán completar e pechar figuras abertas e serán quen de copiar un 

círculo. Ós pequenos e ás pequenas gustaralles experimentar coa pintura  de 

dedos e empregarán para iso todo o espazo gráfico. Irán adquirindo 

paulatinamente unha mellor percepción visual do espazo. 

 

 Os nenos e as nenas utilizan indistintamente a man esquerda e a dereita; 

progresivamente, irán afianzando a súa lateralidade, polo que é moi importante 

son meterlles presión en ningún sentido no tocante ó emprego dunha man sobre a 

outra. 

 

 Nesta idade, os nenos e as nenas afianzarán a súa identidade sexual e de 

xénero e utilizarana para defini-las súas preferencias. Chegarán  a recoñece-lo 

seu propio sexo e interesaránlle-las diferenzas fisiolóxicas entre eles. 
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 A linguaxe é un instrumento novo que aínda non dominan correctamente. O 

vocabulario  que manexan os pequenos/as é extenso, dunhas 1000 palabras, que 

irán aumentando rapidamente, aínda que comprenden o significado de máis 

palabras das que empregan. Progresivamente, elaborarán enunciados de 3 ou 4 

palabras de estrutura máis complexa e diferenciarán os tempos e modos verbais 

nas súas conversas, utilizarán artigos e algúns pronomes e adverbios e 

aprenderán a facer correctamente a concordancia entre o artigo e o nome. 

 

 Os nenos/as de esta idade comezan a percibir que a linguaxe, ademais de 

ser un instrumento de comunicación, é un medio para controlalo o seu propio 

comportamento. Parece que xa captan o funcionamento do sistema lingüístico e 

que recoñecen algunhas normas básicas e simples, pero non as excepcións desas 

normas e, xa que logo, adoitan cometer erros. Tamén comezan a formular moitas 

preguntas, algunhas aparentemente sen sentido.comentan todo o que ve, sente e 

imaxinan. Aínda non dominan a pronuncia dalgúns fonemas e algunhas estruturas 

gramaticais, pero poden pronunciar os sons fundamentais da lingua, aínda que as 

veces, na súas conversas retroceden a unha pronuncia máis cómoda para eles. 

Ós pequenos e ás pequenas gústalles escoitar para aprender. 

 

 Comezan as primeiras amizades, gústalles estar con outros nenos/as, 

aínda que seguen sendo egocéntricos e dominantes nas súas relación. O seu 

circulo social irase ampliando. Progresivamente serán capaces de establecer 

relacións afectivas fora do ambiente familiar. As relación cos irmáns e coas irmás 

adoitan ser moi cariñosas. Ós pequenos e ás pequenas gústalles xogar en 

parellas, en grupos de tres e, pouco a pouco, irán ampliando este número. No 

xogo hai unha identificación, fan imitacións tipificadas, como levar algo, mercar, 

dar,...tamén terán lugar as primeiras pelexas e rivalidades; a esta idade poden 

responder con certa agresividade ante a frustración ante o papel do adulto como 

mediador é fundamental. 
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 Empezarán a coñecer e asimilar algunhas das normas que rexen a vida en 

sociedade, así como entende-lo que é compartir. Por outra banda é importante 

que adquiran progresivamente hábitos de coidado e seguridade persoal, posto 

que poderán discriminar e, daquela, evitar algunhas situacións, accións e obxectos 

que poden ocasionarlles perigo (escaleiras, tesoiras, coitelos, enchufes, mistos,...). 

 

 Ós pequenos e ás pequenas aprenderán a comer sos, sen que lles caía a 

comida ou a bebida, empezarán a utilizar o garfo. Terán a habilidade necesaria 

para espírense sos e para vestírense sen axuda ou con pouca axuda do adulto, 

malia que aínda non saberán abotoar algunhas pezas de vestir. Sentiranse moi 

orgullosos do que son quen de facer, gustarlles esa autonomía que pouco a pouco 

va ir adquirindo. O neno/a agradaralles que se lles loe, mostraranse colaboradores 

e dispostos a faceren en pequenos “traballiños” na cas e na clase. En canto a 

orde, saberán que cada cousa debe estar no seu sitio, pero igual que imitan a 

orde, tamén imitarán a desorde. 

 

 Os nenos/as teñen o seu propio concepto da xustiza, saben que deben dicir 

a verdade e que non deben mentir. Saben distinguir entre verdade e mentira. 

Tenden a ser sinceros, pero tamén se non educados correctamente, poden 

descubrilas vantaxes de mentir para obtelo que desexan. 

 

DESENVOLVEMENTO DO NENO/A DE 4 ANOS 

 

 Os pequeno/as aínda segun ter dificultades para establecer relacións entre 

feitos concretos  na situación na que ocorren. 

 

 Continuarán aprendendo de forma intuítiva a través da propia actividade. E 

a propia experiencia a que lles vai permitir anticipar o resultado das súas accións. 

Non posúen o pensamento lóxico, malia que se van achegando a el. Os nenos de 

4 anos poden facer clasificacións e seriacións seguindo criterios algo máis 

complexos caos 3 anos. Aínda non son quen de diferenciaren entre os feitos 
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obxectivos e a percepción subxectiva deste. Séguelles custando traballo ter en 

conta os puntos de vista dos demais.,  malia que progresivamente irán sendo 

máis conscientes de que a súa forma de entender e de velas cousas non é única. 

Conforme vaian ampliando as súas relacións sociais e vaian saíndo do ciclo 

familiar coñecerán, comprenderán e aceptarán as opinións, necesidades e 

demandas dos outros. Nisto xoga un papel fundamental a escola. 

 

 Os nenos/as empezan a orientarse temporalmente; é moi importante a 

temporalidade das rutinas cotiás, dos tempos de alimentación, de aseo persoal e 

de descanso, do tempo de xogo e de traballo na clase, dos días de colexio e dos 

días de festa, do día e da noite,...irán progresando na adquisición de nocións de 

orientación espacial e pouco a pouco serán quen de representar mentalmente 

diferentes itinerarios. 

 

 Ó longo do curso os nenos/as dominarán a motricidade global en canto á 

coordinación e ó equilibrio. Progresarán considerablemente nas súas habilidades 

motoras grosas. Gustaralles saltar, corre, bailar,...así, desta forma, manifestarán 

comportamentos máis  arriscados. Saltarán á pata coxa sen impulso, manteranse 

sobre un pé, andarán na punta dos pés, gabearán, subirán e baixarán escaleiras e 

patearán a pelota con soltura. Descompoñerán os ritmos regulares do seu paso, 

andarán cara adiante, cara atrás, á dereita e á esquerda. 

 

 A coordinación viso-manual mellorará con respecto ós 3 anos. A nivel de 

motricidade fina, os pequenos e as pequenas irán adquirindo maior precisión: 

realizarán nós sinxelos, construirán formas, progresivamente mellorarán o picado, 

debuxarán figuras nunha dimensión e colorerán formas simples, coñecerán as 

cores,...o debuxo da figura humana é tipo “cágado” (as pernas e os brazos saen 

da cabeza, e omiten o tronco) 

 

 En canto á lateralidade, empezan a amosa-lo predominio dun lado do 

corpo sobre o outro, pero, igual ca ós pequenos e ás pequenas de 3 anos, non se 
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lles debe meter presión en ningún sitio. 

 

 En canto á linguaxe, o vocabulario destes nenos/as irá aumentando 

considerablemente; manexarán unhas 2000 palabras e comprenderán un número 

maior. Poden presentar un lixeiro ceceo, que é síntoma de inmadurez e que se 

corrixirá co tempo. A esta idade amósanse moi charlatáns, ás veces falan para 

atrae-la atención. Gústalles xogar coas palabras, dicir cousas absurdas e 

preguntar incansablemente. Constrúen unha historia longa dunha resposta simple, 

non lles interesan tanto as respostas e as explicacións que se lles dan, como a 

forma destas e fan moitas comparacións. Progresivamente, comprenderán e 

producirán frases negativas, e integrarán a negación no corpo do enunciado. 

Comezarán a empregar artigos, pronomes persoais, preposicións de lugar e 

algúns auxiliares malia que, polo momento, non constrúan estructuras lóxicas de 

todo coherentes. Ademais, a articulación e a pronuncia non son completamente 

correctas. 

 

 Os nenos/as senten moito interese por tódalas actividades nas que intervén 

a linguaxe oral: contos, cancións, poesías,...paulatinamente, expresaranse con 

máis facilidade; isto permítelles realizar exercicios de trabalinguas dramatizacións, 

xogos con disfraces, etc. Utilizan a linguaxe como xogo e, por iso, manterán 

longas conversas  e narrarán longas historias nas que mesturarán a realidade e a 

ficción. 

 

 A esta idade os pequenos/as comunícanse mellor e gozan, desta forma, 

coas relacións sociais. Gústalles xogar sós e cos demais, amósanse 

cooperativos no xogo. Non buscan a  aprobación do adulto, salvo en caso de 

necesidade. Xogan a determinados roles sociais (a policías, médicos/as, 

vendedores/as, bombeiros/as,...) e realizan as onomatopeas dos diferentes 

personaxes e animais que interveñen nos seus xogos. 

 

 Desde o punto de vista social, amplían o seu círculo de relacións. O seu 
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ámbito xa non é exclusivamente familiar e escolar. Desexan pasar cada vez mais 

tempo con compañeiros/as da súa idade. Aínda non se desenvolven ben en 

grandes grupos, en ocasións poden sentirse un pouco perdidos e procuran o 

amparo do adulto. 

 

 É moi importante responsabilizalos dos seus comportamentos e ensinarlles 

que as súas accións poden ter diferentes consecuencias. Unhas veces pódense 

mostrar dóciles e, outras veces, rebeldes. A esta idade usan mais a linguaxe cá 

agresividade para consegui-lo que queren, desta forma, van comprendendo de 

forma moi simple as posibilidades que a linguaxe lles ofrece á hora de 

comunicarse. Captan as expresións emocionais dos outros e diferéncianas das 

súas propias. As súas amizades, igual ca ós 3 anos, continúan sendo pasaxeiras 

xa que son egocéntricos e móvense por conveniencia. 

 

 Os nenos/as posúen un gran sentido do humor. Son divertidos, afectuosos 

entre eles, expresan as súas emocións sen reparo. Teñen facilidade para adopta-

lo comportamento que se espera deles e gústalles compracer os que os rodean. 

Con todo, se son descubertos cando están a facer algo incorrecto pásano mal. 

 

 Ó longo do curso, os pequenos/as aprenderán a comer e a beber sós e 

utilizarán a culler e o garfo. Poderán vestirse sen a presenza do adulto,  

distinguirán o dereito e o revés e a parte de diante e de atrás das pezas de vestir, 

poderán abotoarse e aprenderán a calzar correctamente o zapato de cada pé. 

Ademais,  lavarán as mans e cara sós e secaranse sen mancha-la toalla, 

cepillarán os dentes e peitaranse con pouca axuda do adulto. En definitiva, serán 

independentes nas súas necesidades e irán ó baño sós. 

 

 Poden colaborar na casa realizando pequenas tarefas domésticas. Como 

ocorría ós 3 anos, saben que deben dici-la verdade, xa que distinguen entre a 

verdade e a mentira e, por conseguinte, comprenden que non deben mentir. 
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DESENVOLVEMENTO DO NENO/A DE 5  ANOS 

 

 Nesta etapa prodúcense logros importantes: os nenos/as realizarán as 

primeiras abstraccións, serán capaces de operar coas imaxes mentais dos 

obxectos sen necesidade de telos diante, poderán interiorizar obxectos e accións 

e manipulalos  mentalmente. 

 

 O pensamento é máis lóxico polo que conseguirán realizar seriacións e 

clasificacións seguindo criterios mais complexos ca ós 4 anos. Os nenos/as de 5 

anos poderán resolver de seu os problemas que se lles presentan na súa vida 

cotiá, xa que, progresivamente, van necesitando menos do adulto para 

solucionaren os conflitos. Aínda son realistas e egocéntricos e están suxeitos á 

experiencia directa. Aínda non diferencian os feitos obxectivos da percepción 

subxectiva destes e cren que os demais pensan coma eles. 

 

 Ós nenos/as gústalles saber por que ocorren determinados feitos e cales 

son as causas das cousas, aínda que lles custa capta-la temporalidade dos 

acontecementos. 

 

 Seguirán progresando na adquisición de nocións espaciais e temporais. 

Emitirán xuízos prácticos sobre algúns conceptos. 

 

 Continuarán avanzando no seu coñecemento, tanto, no que se refire á súa 

personalidade, ás súas calidades e ós seus defectos, coma ás súas emocións, 

necesidades e ós seus desexos. Son máis críticos con eles mesmos e isto fai que, 

ás veces, baixe a súa autoestima.  

 

 No ámbito psicomotor  acadarán un gran sentido do equilibrio e do ritmo; 

moveranse con gran soltura. Sentiranse máis seguros: saltaran alternando os pés, 

subirán a distintos sitios, subirán e baixarán escaleiras correndo, bailarán 

seguindo diferentes ritmos. Progresivamente acadarán maior madurez e isto 
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permitiralles poder pasar máis tempo sentados. 

 

 A maior grao de coordinación permitiralles aprender e práctica- la 

natación, montar en bicicleta, patinar,...Os movementos finos gañarán en 

precisión, poderán recortar con tesoiras e cos dedos con gran soltura. Debuxarán 

diferentes obxectos e pintarán utilizando, con criterio, as cores primarias e as 

secundarias. O debuxo da figura humana será máis completo e aparecerán os 

detalles. 

 

 A lateralidade quedará definida ós 5 anos, ó manifestarse a predominancia 

zurda ou destra, aspecto que favorecerá a orientación espacial e consolidará a 

estruturación do esquema corporal. 

 

 A linguaxe adquire niveis maiores de corrección. Os nenos/as empezan a 

comprender algunhas regras que rexen o intercambio lingüístico. O vocabulario 

seguirá aumentando progresivamente, manexarán unhas 2500 palabras. 

Continúan sendo curiosos e inquedos, as preguntas que formulan teñen máis 

sentido cás dos nenos/as de 4 anos. Preguntan porque teñen verdadeiros desexos 

de saber e non para xogar como facían ós 4 anos. 

 

 A expresión oral continuará mellorando. Progresivamente pronunciarán as 

palabras case correctamente e, aínda que confundirán algúns fonemas e sons, 

producirán frases mellor estructuradas, comprenderán algunhas formas pasivas 

con verbos de acción, aprenderán estructuras sintácticas mási complexas e as 

distintas modalidades funcionais do discruso (afirmativas, negativas, interrogativas 

e exclamativas). Así, aprenderán a defini-los obxectos pola utilidade que teñen. Ós 

pequenos/as gústallles contar contos e que llelos conten. Respecto a isto último, 

se se lles narra unha historia excesivamente longa, poden seguila ata o final e 

extrae-lo que lles resulta mais rechamante. 

 

 Ós 5 anos empezarán a formar unha conduta verbal que se consolidará ós 



 54 

6 anos. Aumentarán gradualmente o dominio de estruturas semánticas e as súas 

comunicacións irán adquirindo maior intencionalmente. Empregarán a linguaxe 

como medio de comunicación e adaptarana a diferentes situacións e 

interlocutores. 

 

 No plano social e afectivo son máis seguros e independentes. Poden 

realizar actividades sen necesidade de pedir permiso ou de requiri-la atención do 

adulto. As súas amizades son máis sólidas e permanentes, e poden volverse 

protectores de nenos/as máis pequenos. Son máis conformistas, máis naturais e 

sinxelos. Necesitan a aprobación das súas condutas, intentan colaborar e face-lo 

que se lles pide e aceptan e respectan as normas que rexen a vida familiar e 

escolar. 

 

 Por outra banda, gústalles elixi-los seus compañeiros e as súas 

compañeiras de xogo e, aínda que coñecen as regras destes, cámbianas se lles 

convén. 
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ANEXO II:   

SECUENCIA DE OBXECTIVOS POR ÁREAS 

E NIVEIS DO 2º CICLO DE INFANTIL 

 

4º NIVEL (3 ANOS) 

 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 

 Coñecer progresivamente o seu corpo; identifica-las súas características 

fundamentais e algúns dos segmentos e elementos que o forman. 

 Iniciarse na identificación dos propios sentimentos, emocións, necesidades, 

preferencias,..., sendo capaz de denominalos, expresalos e comunicárllelos 

ós demais. 

 Coñecer e identifica-la existencia doutras persoas dentro do noso medio e 

fora  del pertencentes a outras razas que posúen diversos trazos físicos e 

que teñen distintas formas de vida, hábitos e algúns costumes diferentes ós 

nosos. 

 Explora-las posibilidades e limitacións do seu propio corpo e desenvolver 

unha imaxe axustada e positiva de si mesmo/a. 

 Desenvolver un control progresivo do seu corpo e adapta-las súas 

posibilidades motrices  e posturais ás diversas situacións da actividade 

cotiá. 

 Adquirir hábitos relacionados coa hixiene e coa alimentación de maneira 

que se fai gradualmente autónomo nos ambientes onde desenvolve a súa 

actividade. 

 Aumenta-lo sentimento de autoconfianza e a capacidade de iniciativa na 

resolución de problemas da vida cotiá e desenvolver estratexias para 

satisfacer de forma progresivamente autónoma as súas necesidades 

básicas. 
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 Identifica-las sensacións e percepcións do propio corpo de forma que lle 

permitan controla-las súas necesidades básicas; utiliza-los sentidos como 

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

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

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

movementos. 

 Adquirir progresivamente hábitos relacionados co coidado da saúde e coa 

seguridade persoal e aprender a identificar e a evitar situacións perigosas. 

 Desenvolver actitudes e hábitos de colaboración e de axuda evitando 

comportamentos de submisión ou dominio, adecuando o seu 

comportamento ás necesidades e demandas dos outros. 

 Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, 

iniciativa e esforzo. 

 

Coñecemento do contorno 

 

 Identificar, diferenciar e manipula-los obxectos de uso nas diferentes 

estacións. 

 Empezar a coñecer- los cardinais, 1, 2 e 3, relacionando a cantidade coa 

súa grafía. 

 Iniciarse no coñecemento lóxico- matemático a través da manipulación e 

observación dos obxectos, descubrindo algunhas das súas propiedades. 

 Identificar e recoñece-la forma circular, cadrada e triangular. 

 Adquirir nocións cuantitativas básicas. 

 Adquirir nocións básicas de orientación espacial. 

 Establecer relacións e comparacións entre coleccións de obxectos 

atendendo a distintas nocións cuantitativas. 

 Inicialos na formación de series sinxelas. 

 Descubrir, a través da observación e da experimentación, os atributos 

físicos dos obxectos; aprender a coidalos e a usalos correcta e 

axeitadamente. 
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 Identificar algúns obxectos e recursos tecnolóxicos habituais utilizados nas 

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

videoxogos,... 

 Utiliza-la serie numérica para contar obxectos. 

 Observa-lo medio natural e descubri-los cambios climatolóxicos e 

atmosféricos, naturais- vexetais, na alimentación e no vestido, e no medio 

social que se producen co paso do tempo. 

 Interpretar situacións e feitos significativos do seu medio amosando interese 

polo seu coñecemento. 

 Coñecer e acepta-la súa familia; descubri-las relacións de parentesco que 

nela se establecen e sentirse un membro desta. Coñecer e tolera-las 

situacións familiares dos seus compañeiros/as. 

 Coñece-las características da súa casa e da escola: espazos e obxectos 

presentes nelas. 

 Asimila-las normas que rexen os grupos nos que se desenvolve, sendo 

quen de adecua-lo comportamento de forma gradual ás necesidades e 

demandas dos outros e de valora-los beneficios que achega a vida en 

sociedade.  

 Coñecer 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. 

 Coñecer e valorar algunhas profesións próximas a eles: policía, 

bombeiros/a, xardineiro/a,... 

 Observar animais e plantas próximos a el, e descubrir algunhas 

características e cambios que se producen nos seus ciclo vitais. Valora-los 

beneficios que nos achegan e desenvolver actitudes de respecto e coidado 

cara estes seres vivos. 

 Coñecer algúns medios de transporte; os nenos serán capaces de 

relacionalos co medio polo que se desprazan. 

 Iniciarse no coñecemento dalgunhas normas de seguridade viaria. 

 Coñecer diferentes formas de acceso á cultura; amosarán interese por 
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coñecer distintos costumes, distintas tradicións formas de vida,..., utilizando 

diversos medios de comunicación e información para iso. 

 

Linguaxes: comunicación e representación 

 

 Emprega-la linguaxe oral como medio de comunicación cos outros; 

pronunciará, articulará e expresarase de forma cada vez máis clara. 

 Expresar emocións, necesidades, desexos, intereses, sentimentos,... 

mediante a lingua oral e a través doutras linguaxes. 

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

 Aumentar progresivamente o vocabulario. 

 Achegarse a literatura infantil comprendendo, reproducindo e recreando 

textos sinxelos de contos clásicos e de poemas literarios, e amosar 

actitudes de valoración, gozo e interese cara a eles. 

 Participar de forma cada vez máis activa nas situacións de transmisión oral 

e respecta-las normas que rexen o intercambio lingüístico. 

 Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura e valoralas como 

instrumentos de comunicación, información e gozo. 

 Utiliza-las normas elementais de cortesía para saudar e despedirse. 

 Ler e interpretar imaxes, e descubri-las súas calidades e posibilidades. 

 Amosar interese cara os instrumentos da linguaxe escrita, e valorala como 

medio de comunicación e información. 

 Iniciarse na produción e na interpretación de textos sinxelos. 

 Iniciarse na comprensión de contos seguindo a secuencia temporal. 

 Concienciarse progresivamente da relación da linguaxe oral coa 

representación gráfica por medio de imaxes e pictogramas. 

 Iniciarse no coñecemento lóxico- matemático a través da manipulación e da 

observación dos obxectos, e descubrir algunhas das súas propiedades. 

 Utilizar algunhas técnicas e recursos da expresión plástica, corporal, 

musical e dramática para amplia-las súas posibilidades comunicativas e 

desenvolve-la creatividade. 
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 Descubrir progresivamente as posibilidades expresivas do seu corpo para 

manifestar sentimentos e emocións. 

 Iniciarse no uso oral dunha linguaxe estranxeira para comunicarse en 

actividades relacionadas coas rutinas cotiás dentro da aula. 

 Comprende-las mensaxes audiovisuais emitidas por algúns instrumentos 

tecnolóxicos( ordenador, televisión, DVD, reprodutores musicais, 

videoxogos,...), e entende-la importancia e a necesidade de utilizalos 

moderadamente. 

 Coñece-lo ruído que producen algúns obxectos ó manipulalos e diferenciar 

entre ruído e música. 

 Discriminar algúns sons do medio próximo e imita-lo son dalgúns animais. 

 Coñecer algunhas cancións infantís e participar en representacións 

musicais. 

 Coñecer e manipular  algúns instrumentos musicais. 

 Empregar e coñecer adecuadamente os útiles da actividade plástica. 

 Utiliza-las posibilidades expresivas do corpo e inicialos no control de 

movemento e de relaxación. 

 Coñece-la gama de cores primarias e aprender a utilizalas nas súas 

elaboracións plásticas. 

 Achegarse ó coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas 

linguaxes. 

 

5º NIVEL (4 ANOS) 

 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 

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

elementos, adquirindo progresivamente unha imaxe axustada de si mesmo. 

 Identifica-las características, calidades, posibilidades e limitacións persoais, 

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

aceptándoas, respectándoas e adoptando actitudes non discriminatorias. 
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 Coñecer e identifica-la existencia doutras persoas dentro do noso medio e 

fóra del pertencentes a outras razas que posúen diversos trazos físicos e 

que teñen distintas formas de vida, hábitos e algúns costumes diferentes ós 

nosos. 

 Descubri-las posibilidades motrices e posturais do seu corpo, empregalas 

coordinadamente e axeitalas ás diversas actividades cotiás, lúdicas e de 

expresión. 

 Aumentar o sentimento de autoconfianza e a capacidade de iniciativa na 

resolución de problemas da vida cotiá e desenvolver estratexias para 

satisfacer de forma progresivamente autónoma as súas necesidades 

básicas. 

 Identificar as sensacións e percepcións do propio corpo de forma que lle 

permitan controlar as súas necesidades básicas, utilizar os sentidos como 

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

 Afianzar a coordinación óculo- manual necesaria para as habilidades 

motrices de carácter fino. 

 Desenvolver progresivamente a lateralidade do seu propio corpo e ser 

capaz interpretar nocións direccionais con este. 

 Continuar a adquisición de hábitos relacionados coa hixiene, coa 

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

escolar. 

 Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, 

iniciativa e esforzó. 

 Identificar e localizar os sentidos, empregándoos para percibir as distintas 

sensacións corporais e descubrir as calidades e propiedades dos obxectos. 

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

demais, e desenvolver una actitude comunicativa. 
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 Adquirir nocións básicas de orientación temporal, e ser capaz de aplicar 

estas nocións nas súas vivencias habituais. 

 Ser capaz de planificar e secuenciar a propia acción para resolver 

problemas da vida cotiá, e desenvolver actitudes de colaboración e axuda 

con nenas, nenos e adultos, axeitando o seu comportamento ás 

necesidades e demandas dos outros. 

Coñecemento do contorno 

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

estas nocións nas súas vivencias habituais. 

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

descubrir as súas propiedades mediante a experimentación activa, 

utilizando as posibilidades das formas de representación matemática. 

 Comparar coleccións de obxectos establecendo relaciós cuantitativas e 

iniciarse na realización de series sinxelas, identificando a lei establecida 

para facelo. 

 Avanzar no coñecemento da serie numérica, recoñecendo e controlando a 

direccionalidade da grafía dos cinco primeiros números, e ser capaz de 

nomear esta serie en orde crecente e decrecente. 

 Identificar e recoñecer algunhas formas xeométricas planas, discriminando 

estas formas entre outras figuras. 

 Avanzar no coñecemento de novas nocións cuantitativas, aplicándoas para 

resolver problemas sinxelos da vida cotiá. 

 Adquirir novas nocións de orientación espacial, aplicando estas nocións e 

as xa aprendidas no seu propio corpo e nos obxectos. 

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

climáticos, vestimenta…) que se producen nel coa chegada das diferentes 

estacións. 

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

posibilidades. 
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 Ser progresivamente autónomo no ámbito escolar, establecendo relacións 

afectivas coas súas compañeiras e cos seus compañeiros e coa profesora 

ou co profesor, e asimilar e respectar as normas de comportamento e 

organización da súa clase. 

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

cariño polos membros da súa familia, e coñecer e valorar as súas normas 

de convivencia. 

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

limpeza da súa casa. 

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

función de cada una, observando os obxectos presentes nelas e 

aprendendo a utilizalos axeitadamente. 

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

animais próximos a eles, diferenciando entre animais domésticos e 

salvaxes, e valorar a importancia que teñen para a vida e para a 

conservación do medio. 

 Avanzar no coñecemento de novas profesións, valorand a importancia que 

ten o trabalo das persoas para o desenvolvemento e a organización do 

medio social. 

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

orixe vexetal e animal. 

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

ofrece a vida en comunidade: lugares de lecer e diversión, lugares de 

consumo. 

 Descubrir a relación existente entre agúns medios de transporte e as 

características do medio físico polo que se desprazan. 

 Iniciarse no coñecemento dalgúns medios de comunicación e información. 

 Identificar algún obxectos e recursos tecnolóxicos habituais empregados 

nas actividades cotiás: ordenador, reproductores musicais, televisión, DVD, 

videoxogos…, iniciándose no seu uso. 
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 Interesarse por coñecer diferentes culturas, comportamentos, costumes, 

tradcións, formas de vida… Recorrer ós medios de comunicación e 

información, coñecendo as vantaxes que lle ofrecen as novas tecnoloxías, 

para este achegamento. 

Linguaxes: comunicación e representación 

 

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

emocións, necesidades e ideas e comprender as mensaxes que lle 

comunican os demais, sabendo que a linguaxe é o principal medio para 

relacionarse cos outros. 

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

 Expresarse oralmente de forma progresiva máis clara, respectando as 

normas que rexen o intercambio lingüístico e adantando a linguaxe ás 

diversas situación para comprender e ser comprendido. 

 Reforzar o significado das súas mensaxes mediante o uso de sinais 

extralingüísticos con significación para a nena e para o neno. 

 Amosar interese pola linguaxe escrita, valorándoa como instrumento de 

comunicación, información e gozo. 

 Achegarse á literatura infantil comprendendo, reproducindo e recreando 

textos sinxelos de contos clásicos e de poemas literarios, e amosar 

actitudes de valoración, gozo e interese por eles. 

 Iniciarse no coñecemento e uso dalgunhas palabras básicas en lingua 

estranxeira relacionadas coas rutinas da vida cotiá e coas actividades que 

se realizan dentro da aula. 

 Mellorar a súa expresión oral aumentando progresivamente o seu 

vocabulario e construíndo frases cunha estruturación gradualmente 

correcta. 

 Iniciarse nos uso sociais da lectura e da escritura valorándoas como 

instrumentos de comunicación, información e gozo. 
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 Iniciarse na lectura interpretando, reconstruíndo e ordeando imaxes e 

demais instrumentos da lingua escrita. 

 Favorecer a habilidade lectora, recoñecendo progresivamente as letras 

como componentes das palabras máis significativas do seu medio. 

 Comprender as mensaxes audiovisuais emitidas por algún instrumentos 

tecnolóxicos (ordenador, televisión, DVD, reprodutores musicais, 

videoxogos…) e entender a importancia e a necesidade de utilizalos 

moderadamente. 

 Emprear as ténicas e os recursos básicos das formas de representación e 

expresión plástica, musical e corporal para aumentar as súas posibilidades 

comunicativas e desenvolver a creatividade. 

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

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

gama de cores secundarias. 

 Coidar e utilizar correctamente os útiles e materiais da expresión plástica 

 Achegarse ó coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas 

linguaxes. 

 Avanzar no coñecemento das posibilidades comunicativas e expresivas qe 

a música lles ofrece, aprendendo a discriminar determinados sons e 

coñecendo novos instrumentos musicais. 

 Comprender que p or medio do corpo pode expresar as súas emocións, 

necesidades, sentimento e desexos, realizando diversos desprazamentos 

polo espazo e experimentando as súas posibilidades expresivas. 

 Participar e entusiasmarse coas audicións de cancións e coas 

dramatizacións que realizan na clase, sendo progresivamente creativos e 

amosando iniciativa. 

 

6º NIVEL (5 ANOS) 

 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 
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 Explorar e coñece-lo seu corpo identificando os seus segmentos e 

elementos, sendo capaz de valora-las súas capacidades e acepta-las súas 

limitacións, adquirindo así unha imaxe axustada de si mesmo/a. 

 Distinguir semellanzas e diferenzas entre as características e calidades do 

seu  propio corpo e dos demais, aceptándoas, valorándoas  e evitando 

calquera actitude discriminatoria por razón destas diferenzas. 

 Coñecer e identifica-la existencia doutras persoas dentro do noso medio e 

fóra del pertencentes a outras razas que posúen diversos trazos físicos e 

que teñen distintas formas de vida, hábitos e algúns costumes diferentes ós 

nosos. 

 Aumenta-lo sentimento de autoconfianza e a capacidade de iniciativa na 

resolución de problemas da vida cotiá e desenvolver estratexias para 

satisfacer de forma progresivamente autónoma as súas necesidades 

básicas. 

 Desenvolver progresivamente a lateralidade do seu corpo, sendo capaz de 

interpretar nocións direccionais con este. 

 Identifica-lo lado dereito e esquerdo do seu corpo. 

 Coñecer e utilizar coordinadamente as súas posibilidades motrices e 

posturais, adaptándoas ás diversas actividades cotiás, lúdicas e de 

expresión. 

 Continua-la adquisición de hábitos relacionados coa hixiene, a alimentación, 

o coidado da saúde, o benestar persoal, a organización, a constancia, a 

atención, a iniciativa e o esforzo. 

 Afianza-la coordinación óculo-manual necesaria para realizar actividades 

motrices de carácter fino, mellorando a precisión dos seus movementos e 

utilizando pequenos instrumentos. 

 Coñece-los sentidos corporais, a súa localización e a súa función na 

percepción, sendo capaz de identifica-las diversas sensacións corporais. 

 Identifica-los sentimentos, emocións, desexos e necesidades propias e os 

dos demais, desenvolvendo unha actitude comunicativa. 

 Ser capaz de planificar e secuencia- la propia acción para resolver 
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problemas da vida cotiá, desenvolvendo actitudes de colaboración e axuda 

con nenos, nenas e adultos, e adecuando o seu comportamento ás 

necesidades e demandas dos outros. 

 Controla-la situación espacial de si mesmo/a e dos obxectos respecto a 

diferentes nocións espaciais. 

 Adquirir nocións de orientación temporal mediante a identificación de 

vivencias persoais da actividade cotiá. 

 Participar e contribuír, dentro das súas posibilidades, no mantemento da 

orde e a limpeza da súa clase e da súa casa, colaborando e buscando 

axuda se fose necesario. 

 

Coñecemento do contorno 

 Adquirir progresivamente un coñecemento lóxico- matemático, describindo 

obxectos e situacións, as súas propiedades e as relacións que entre eles se 

establecen a través da experimentación activa. 

 Identifica-los e coñecer os cardinais desde o 0 ata o 9, controlando a 

dirrecionalidade da súa grafía e asociando o número coa cantidade. 

 Situarse espacialmente respecto a nocións básicas, identificando estas 

nocións en si mesmo/a e nos obxectos. 

 Utilizar adecuadamente cuantificadores e nocións básicas de medida. 

 Identificar e recoñece-las formas planas. 

 Recoñecer algunhas formas xeométricas diferenciando unha doutras. 

 Aplicar modificacións cuantitativas en coleccións de elementos, reparando 

no proceso e ós resultados obtidos. 

 Agrupar obxectos por calidades e propiedades e determina-lo seu aspecto 

cuantitativo aplicando o cardinal correspondente. 
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 Utiliza-las formas de representación matemática para resolver problemas da 

vida cotiá. 

 Describir diversas situacións espaciais e as accións que podemos realizar 

sobre elas, atendendo ó proceso e ós resultados obtidos. 

 Observa-los cambios que se producen no medio natural coa chegada das 

diferentes estacións, constando a influencia do tempo atmosférico na forma 

de organiza-la vida as persoas, e observando e manipulando os diversos 

obxectos relacionados co vestido propios de cada estación. 

 Valorar, respectar e coida-lo medio natural, intervindo na media das súas 

posibilidades. 

 Orientarse autonomamente no ámbito escolar e coñece-la organización do 

colexio, establecendo relacións más amplas coas persoas que nel están 

respectando e valorando o traballo que realizan e as normas de 

comportamento e organización da súa casa. 

 Acepta-la propia situación familiar, desenvolvendo actitudes de afecto e 

respecto cara ós membros da súa familia, valorando e asimilando as súas 

normas de convivencia. 

 Coñece-las características da súa vivenda, os seus espazos e funcións, 

diferenciando os diversos materiais que se empregan para construír unha 

casa. 

 Coñecer e valora-las profesións relacionadas co colexio coa construción, co 

lecer e co coidado do medio natural, preguntando, interpretando e opinando 

sobre elas. 

 Coñece-las relacións de interdependencia, equilibrio e utilidade que existen 

entre os seres vivos, valorando a importancia que teñen para a vida e a 

conservación do medio. 
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 Identifica-las características morfolóxicas e funcionais dalgúns animais 

próximos ó seu medio e doutros medios afastados, establecendo relacións 

entre as características do medio físico e as diferentes formas de vida. 

 Iniciarse no uso de algúns instrumentos tecnolóxicos: ordenador, televisión, 

DVD, reprodutores musicais, videoxogos,... 

 Observar  explora-lo seu medio inmediato: a rúa, o barrio, os elementos 

presentes nel, mostrando interese e curiosidade cara ós acontecementos 

relevantes deste, preguntando e opinando sobre eles co fin de desenvolve-

la súa espontaneidade e orixinalidade. 

 Coñecer algunhas das formas máis habituais da organización humana: os 

medios de transporte e os medios de comunicación e información, 

valorándoos positivamente. 

 Fomentar nos nenos e nenas a actitude de comparti-los seus xoguetes e 

xogos, e a aceptación das normas implícitas, desenvolvendo hábitos de 

convivencia e amizade, e rexeitamento polos xogos violentos. 

 Achegarse a diferentes culturas, valorando e apreciando a pluralidade 

cultural, coñecendo diferentes formas de vida, distintos costumes, 

tradicións, festas, linguas,... 

 

Linguaxes: comunicación e representación 

 

 Utiliza-los linguaxe oral de forma cada vez máis correcta, expresando ideas, 

sentimentos e desexos en conversacións colectivas, adaptándoas ás 

distintas situacións  de comunicación e respectando as normas que rexen o 

intercambio lingüístico. 
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 Expresar emocións, sentimentos, desexos  e  ideas mediante a lingua oral e 

a través doutras linguaxes, elixindo a que mellor se axuste á intención e á 

situación. 

 Progresar na expresión oral introducindo nas súas producións variacións 

morfolóxicas, utilizando as palabras do vocabulario e construíndo frases 

cunha estruturación correcta. 

 Progresar na linguaxe oral producindo sons, sílabas e palabras con soltura, 

para así poder acomete-la linguaxe escrita con éxito. 

 Valora-la linguaxe escrita como medio de información e comunicación, 

descubrindo e identificando os seus instrumentos e elementos básicos. 

 Ler, interpretar, ordenar e producir imaxes seguindo unha secuencia 

temporal, adestrándose así para a lectura, cunha actitude de interese e 

gozo. 

 Achegarse á literatura infantil comprendendo, reproducindo e recreando 

textos sinxelos de contos clásicos e de poemas literarios, amosando 

actitudes de valoración, divertimento e interese cara eles. 

 Iniciarse nos uso sociais da lectura e da escritura valorándoas como 

instrumentos de comunicación, información e gozo. 

 Utiliza-la biblioteca con respecto e coidado, valorándoa como recurso 

informativo de entretemento e gozo. 

 Iniciarse no coñecemento e uso dalgunhas palabras básicas da lingua 

estranxeira relacionadas coas rutinas da vida cotiá e coas actividades que 

se realizan dentro da aula. 

 Comprende-las intencións e mensaxes doutros nenos, nenas e adultos, 

adoptando unha actitude positiva cara á lingua, tanto propia como 

estranxeira. 
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 Utiliza-las posibilidades de expresión plástica, musical e corporal para 

representar obxectos, situacións, ideas,...ampliando as súas posibilidades 

comunicativas e desenvolvendo a creatividade. 

 Comprende-las mensaxes audiovisuais emitidas por algúns instrumentos 

tecnolóxicos (ordenador, televisión, DVD, reprodutores musicais, 

videoxogos,...), e entende-la importancia e a necesidade de utilizalos 

moderadamente. 

 Manifestar interese cara ás audicións de sons producidos por obxectos, 

instrumentos ou a voz, identificando algunhas calidades. 

 Representar obxectos, situacións e persoas a través das distintas técnicas 

da expresión plástica. 

 Mellorar no control da respiración nas actividades de movemento e 

relaxación. 

 Respecta-las creacións artísticas dos seus compañeiros/as e do medio 

cultural ó que pertencen. 

 Recoñecer e identifica-los sons do propio corpo e os do medio. 

 Identifica-las cores primarias e a gama de cores secundarias. 
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ANEXO III:   

 

SECUENCIA DE CONTIDOS PARA CADA NIVEL 

E ÁREA DO 2º CICLO DE INFANTIL 

 

A continuación sinálanse os contidos que debe acadar o alumnado de 

cada nivel de infantil. Facendo referencia aos contidos marcados no Decreto 

330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia o equipo de ciclo de infantil relacionou e 

diferenciou, do xeito que se indica, os contidos que se van a traballar e de que 

xeito se vai a facer (similar aos antigos conceptos, procedementos e actitudes). 

Esto se fixo así porque á hora de preparar a programación quincenal- mensual 

resulta máis sinxelo para a titora ter esta relación de contidos. 

 

CONTIDOS PARA 4º NIVEL (3 ANOS) 

 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 

Que imos traballar: 

 Algúns elementos do corpo. 

 Imaxe global do propio corpo 

 Características diferenciais do propio corpo. 

 Movementos e posturas do corpo. 

 Referencias espaciais en relación co propio corpo. 

 Necesidades básicas. 

 Coidado do corpo e seguridade persoal. 

 Hábitos relacionados coa alimentación, coa hixiene e co descanso. 

 Os sentidos: sensación e percepcións. 

 Sensacións do corpo: frío- calor. 

 Sentimentos e emocións. 
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 Actividades cotiás: de xogo, de obrigas e de rutinas. 

 Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e 

esforzo. 

 Nocións básicas de orientación e coordinación de movementos. 

 Limpeza e orde do medio. 

 

De que xeito traballaremos: 

 Identificación dalgúns elementos do corpo en si mesmo/a e no seu       

compañeiro ou na súa compañeira. 

 Recoñecemento e aceptación da súa propia imaxe. 

 Identificación das características fundamentais do seu propio corpo. 

 Distinción dalgunhas semellanzas e diferenzas entre o seu corpo e o dos 

outros. 

 Aceptación das características e identidade dos demais. 

 Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. 

 Reprodución de diferentes posturas co corpo. 

 Exploración e experimentación das posibilidades e limitacións do seu corpo en 

diferentes actividades. 

 Progresivo control do ton, do equilibrio e da respiración. 

 Coordinación e aceptación das regras para xogar. 

 Adquisición de habilidades motrices novas. 

 Identificación e control progresivo das súas necesidades básicas. 

 Progresiva adopción de comportamentos de prevención e seguridade en 

situacións habituais. 

 Discriminación de situacións que poidan ocasionarlle perigo. 

 Utilización dos sentidos para descubrir calidades dos obxectos. 

 Manifestación de sentimentos e emocións. 

 Iniciación na percepción temporal das rutinas cotiás. 

 Colaboración e contribución ó mantemento da limpeza e orde nos medios 

habituais. 
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Que actitude debemos ter: 

 Aceptación das propias características corporais. 

 Tolerancia coas características corporais dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

 Respecto polas diferenzas entre as persoas. 

 Confianza nas súas propias posibilidades de acción. 

 Satisfacción polo crecente dominio corporal. 

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

pertencentes a diferentes razas e formas de vida. 

 Confianza nas capacidades propias para satisface-las necesidades básicas. 

 Gusto polo xogo. 

 Interese por mellora-la precisión dos seus movementos. 

 Aceptación da propia identidade e das súas posibilidades e limitacións. 

 Gusto e gozo coa práctica de hábitos de hixiene. 

 Desexos de manter un aspecto persoal limpo e coidado. 

 Actitude positiva para establecer relacións de afecto coas persoas adultas e 

cos iguais. 

 Vixilancia en situacións que poidan resultar perigosas. 

 Actitude de tranquilidade e colaboración en situacións de enfermidade e de 

pequenos accidentes. 

 Pracer coas actividades lúdicas. 

 Gusto polo traballo ben feito por un mesmo/a. 

 Satisfacción pola realización de tarefas da vida cotiá. 

 Apreciación da orde e da limpeza nos espazos onde se realizan as actividades 

cotiás. 

 Valoración da limpeza e da orde do medio. 

 

Coñecemento do contorno 
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Que imos traballar: 

 Cardinais 1, 2 e 3; a súa direccionalidade e representación gráfica. 

 Propiedades dos obxectos: o tamaño (grande- pequeno), a medida (longo- 

curto, alto- baixo) e a forma. 

 Formas planas: o círculo, o cadrado e o triángulo. 

 Cuantificadores básicos: máis ca- menos ca, moitos- poucos, moitos- cun e 

cheo- baleiro. 

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

detrás, un lado- outro lado e aberto- pechado. 

 Nocións básicas de orientación temporal: día- noite. 

 Relacións ente obxectos e coleccións: correspondencias e series. 

 Gama de cores primarios: vermello, amarelo e azul. 

 Algúns fenómenos atmosféricos. 

 A familia: membros e funcións. 

 A casa e a escola: espazos, características e obxectos presentes. 

 Normas elementais de relación e convivencia. 

 Propiedades dos obxectos: cor vermella, azul e amarela. 

 Diferentes tipos de obxectos: os relacionados coa alimentación e co vestido, os 

xoguetes,... 

 Algúns obxectos e recursos tecnolóxicos: ordenador, reprodutores musicais, 

televisión, DVD, videoxogos,... 

 A rúa. 

 Algunhas profesións: médico/a, policía, bombeiro/a, xardineiro/a, agricultor/a, 

panadeiro/a,... 

 Algunhas normas elementais de seguridade viaria. 

 Algúns medios de transporte: coche, autobús, bicicleta, avión, tren, barco. 

 Algunhas características morfolóxicas e funcionais dos animais. 

 Algúns alimentos de orixe animal e vexetal. 

 Paisaxes naturais: mar e campo. 

 Algúns medios de comunicación e información. 
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 Celebracións e festas do ano: Nadal e Entroido. 

 

De que xeito traballaremos: 

 Asociación dos cardinais 1, 2 e 3  coas cantidades correspondentes e coa súa 

grafía. 

 Observación das calidades dos obxectos. 

 Manipulación de obxectos. 

 Agrupación e comparación de obxectos segundo o seu tamaño, forma e 

medida. 

 Identificación e distinción das seguintes formas planas: o cadrado, o círculo e o 

triángulo. 

 Discriminación de formas, tamaños, cantidades, situacións espaciais, cores,..., 

mediante a realización de xogos interactivos no ordenador. 

 Uso axeitado dalgúns cuantificadores. 

 Adquisición de nocións básicas de orientación espacial e temporal. 

 Exploración de obxectos establecendo relacións entre eles. 

 Uso dos tres primeiros cardinais para contar obxectos. 

 Observación dos cambios naturais que se producen no medio co paso do 

tempo e identificación dalgúns fenómenos atmosféricos. 

 Recoñecemento dos membros da súa familia e identificación de relacións de 

parentesco. 

 Orientación de forma progresivamente autónoma na casa e na escola. 

 Descrición sinxela da súa casa e da súa clase. 

 Iniciación na discriminación de comportamentos axeitados e desaxeitados nos 

distintos ámbitos nos que se desenvolve. 

 Observación, manipulación e comparación de diferentes tipos de obxectos. 

 Identificación de profesións próximas ó neno e á nena. 

 Observación de fenómenos do medio natural (chuvia, vento, día, noite,..). 

 Formulación de conxecturas sobre as causas e consecuencias dalgúns 

fenómenos atmosféricos. 
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 Identificación de seres vivos e materia inerte como o sol, a lúa, as estrelas, os 

animais, as plantas, as nubes...Valoración da súa importancia para a vida. 

 Recoñecemento de semellanzas e diferenzas entre algúns animais e 

observación destes seres vivos nos seus medios naturais. 

 Observación directa e indirecta das transformacións do medio natural e animal. 

 Valoración da importancia da realización de actividades en contacto coa 

natureza para a saúde e o benestar. 

 Incorporación progresiva de pautas axeitadas de comportamento. 

 Disposición para compartir e para resolver conflitos cotiáns mediante o diálogo 

de forma progresivamente autónoma. 

 Identificación de diversos medios de transporte e a súa relación co medio polo 

que se desprazan. 

 Descubrimento dalgúns dos servizos que achega a vida en sociedade. 

 Coñecemento dalgúns lugares de lecer e consumo. 

 Participación activa en celebracións e festas propias da súa localidade. 

 Recoñecemento dalgúns sinais de identidade cultural do medio. 

 Utilización axeitada do medio e colaboración no mantemento de ambientes 

limpos e non contaminados. 

 

Que actitude debemos ter: 

 Gusto po coñece-los números e a utilidade que teñen. 

 Interese por coñecer algunhas propiedades dos obxectos. 

 Desexos de coñecer algúns obxectos e recursos tecnolóxicos habituais nas 

actividades cotiás. 

 Esforzo por realizar diferentes clasificacións. 

 Curiosidade pola exploración e manipulación de obxectos, por contalos e por 

comparalos. 

 Gusto coa actividade matemática. 

 Gusto e gozo ante as cambiantes características do medio. 

 Asimilación das normas que rexen os diversos grupos sociais nos que se 
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desenvolve. 

 Interese por establecer relacións respectuosas, afectivas e recíprocas con 

nenos e con nenas doutras culturas. 

 Desexos de coñece-lo ambiente familiar e escolar. 

 Valoración do traballo e das profesións dos adultos do seu medio 

próximo.interese por coñece-las características dos seres vivos: animais e 

plantas. 

 Rexeitamento de actitudes negativas cara ós animais e á plantas. 

 Actitude de colaboración no mantemento da orde e limpeza do medio. 

 Respecto e coidado do medio. 

 Coidado da auga como ben escaso. 

 Rexeitamento de xogos e xoguetes que inciten a violencia. 

 Curiosidade por observar e manipular obxectos. 

 Entusiasmo co coñecemento das características dos distintos medios de 

transporte. 

 Interese por participar en actividades sociais e culturais. 

 

Linguaxes: comunicación e representación 

 

Que imos traballar: 

 Linguaxe oral e necesidades de comunicación. 

 Vocabulario adaptado a cada unidade. 

 Textos de tradición cultural: contos, poemas, adiviñas, cancións e series. 

 Instrumentos da lingua escrita: ilustracións, carteis, imaxes, fotografías.... 

 Normas que rexen o intercambio lingüístico. 

 Normas socialmente establecidas para solicitar algo, para saudar, para 

despedirse e para da-las grazas. 

 Aquelas palabras e expresións dunha lingua estranxeira que, estando 

relacionadas cos contidos das unidades didácticas, se podan introducir. 

 Técnicas, materiais e instrumentos útiles e necesarios para q expresión 

plástica: marcas, esborranchado, picado e punteo. 
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 Trazo vertical, horizontal e curvo. 

 Os sons do corpo. 

 Cancións infantís. 

 Ruídos e sons do medio. 

 Instrumentos musicais. 

 As posibilidades expresivas do corpo. 

 Sentimentos e emocións e a súa expresión corporal. 

 Equilibrio: iniciación. 

 Control do corpo: movemento e relaxación. 

 

De que xeito traballaremos: 

 Produción de mensaxes sinxelas dirixidas ós seus compañeiros/as, ó seu 

profesor/a e a outros adultos do seu medio próximo que se refiran ás súas 

necesidades, emocións, ós seus sentimentos e desexos. 

 Valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos e como axuda 

para regula-la propia conduta e a dos demais. 

 Discriminación simple das intencións comunicativas dos outros. 

 Articulación e pronuncia, de forma progresivamente correcta, das palabras do 

vocabulario. 

 Ampliación do vocabulario. 

 Posibilidade de utilización dalgunhas palabras básicas aprendidas en lingua 

estranxeira nas actividades que se realizan na aula. 

 Construción oral de frases cunha articulación correcta. 

 Atención, comprensión e interpretación de contos e outros textos lidos polo 

adulto. 

 Iniciación no recitado de poesías, descubrindo o ritmo, a rima e a mensaxe que 

transmiten. 

 Dramatización de textos literarios. 

 Utilización da biblioteca con respecto e coidado. 

 Valoración da biblioteca como recurso informativo de entretemento e gozo. 
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 Participación creativa en xogos lingüísticos para divertirse e para aprender. 

 Observación, interpretación e descrición de imaxes gráficas. 

 Uso correcto de formas socialmente establecidas para saudar e despedirse, 

para pedir algo, da-las grazas,... 

 Utilización progresiva das normas que rexen o intercambio lingüístico. 

 Participación en diálogos e en diferentes situacións comunicativas nas que 

interveñan varias persoas. 

 Mellorar progresiva do trazo mediante a aplicación de habilidades motrices. 

 Iniciación no uso da escritura para cumprir finalidade reais. 

 Reprodución de textos sinxelos. 

 Iniciación no uso de instrumentos tecnolóxicos. 

 Achegamento a diferentes producións audiovisuais (películas, debuxos 

animados, videoxogos,...) 

 Achegamento a interpretación de mensaxe, textos e relatos orais producidos 

por medios audiovisuais. 

 Uso moderado das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Emprego adecuado dos utensilios e materiais útiles para a expresión plástica. 

 Experimentación coas diferentes técnicas da expresión plástica. 

 Identificación de sons do propio corpo, dalgúns animais e do medio próximo. 

 Interpretación de cancións sinxelas axustándose á melodía. 

 Expresión de diferentes sentimentos e emocións. 

 Experimentación de xestos e de movementos como recursos corporais para a 

expresión e a comunicación. 

 Progresiva coordinación de movementos nos desprazamentos. 

 Iniciación ó control do corpo e da respiración en actividades de movemento e 

de relaxación. 

 Utilización, con intención comunicativa e expresiva, das posibilidades motrices 

do propio corpo con relación ó espazo e ó tempo. 

 Imitación e representación de persoas e animais. 
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Que actitude debemos ter: 

 Desexos de comprende-las mensaxes que lles comunican os outros. 

 Interese por expresarse e comunicarse coa axuda de recursos 

extralingüísticos. 

 Gozo coa comunicación das súas necesidades, dos seus desexos, 

sentimentos e emocións. 

 Actitude de atención e escoita nas narracións de contos. 

 Gusto por aprender  palabras novas. 

 Curiosidade polos medios audiovisuais e tecnolóxicos. 

 Alegría ante a mellora progresiva da articulación e da pronuncia. 

 Esforzo na produción de palabras e textos sinxelos. 

 Interese por mellorar progresivamente o trazo. 

 Respecto polas producións orais dos seus compañeiros/as. 

 Curiosidade pola interpretación e descrición de imaxes. 

 Desexos de participar en situacións de diálogo e escoita. 

 Actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

 Ilusión por aprender cousas novas. 

 Gusto e gozo coas actividades plásticas e valoración das producións propias e 

das dos outros. 

 Respecto polas elaboracións plásticas dos seus compañeiros/as.  

 Desexos de participar en cantos e bailes. 

 Interese por adquirir novas destrezas. 

 Esforzo por mellora-la precisión dos seus desprazamentos polo espazo. 

 Deleite coas posibilidades expresivas do corpo e coas súas posibilidades 

comunicativas. 

 

CONTIDOS PARA 5º NIVEL (4 ANOS) 

 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 
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Que imos traballar: 

 O corpo: algúns segmentos e elementos. 

 Características diferenciais do corpo. 

 O lado dereito do corpo. 

 Imaxe global do corpo. 

 Sentimentos e emocións  propios e dos demais. 

 Os sentidos e a súa función na percepción. 

 O oído, o olfacto, o gusto e o tacto. 

 Sensacións e percepcións. 

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

requirimentos. 

 Movementos e posturas do corpo e os seus segmentos. 

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

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

 Nocións básicas de orientación e coordinación de movementos. 

 

De que xeito traballaremos: 

 Exploración e identificación do propio corpo e dos segmentos corporais. 

 Comparación do propio corpo co dos demais, establecendo semellanzas e 

diferenzas. 

 Aceptación das características e identidade dos demais. 

 Descubrimentos e afianzamento da propia lateralidade, e libre 

desenvolvemento desta. 

 Experimentación da noción dereita do corpo. 

 Utilización dos sentidos na percepción da realidade exterior e na exploración 

de obxectos. 

 Identificación das necesidades e sensacións do propio corpo. 

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

demais. 

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

 Desenvolvemento de hábitos elementais de organización, atención, constancia, 

iniciativa e esforzo nas distintas actividades. 

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

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

situacións e actividades. 

 Control do movemento en actividades motrices e manipuladoras. 

 Adquisición de novas habilidades motrices. 

 Progresiva adopción de comportamentos de prevención e seguridade en 

situacións habituais. 

 Desenvolvemento de hábitos relacionados coa alimentación, coa hixiene e co 

coidado e a saúde, emprego autónomo dos útiles necesarios en cada caso. 

 

Que actitude debemos ter: 

 Desexos de coñece-lo seu corpo e os elementos que o forman. 

 Actitude non discriminatoria ante as peculiaridades persoais dos seus 

compañeiros/as. 

 Tolerancia coas características corporais das súas compañeiras/os. 

 Respecto polas diferenzas entre as persoas. 

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

pertencentes a diferentes razas e formas de vida. 

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

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

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

 Confianza nas capacidades propias para para satisface-las necesidades 

básicas. 

 Gusto polo xogo. 

 Interese por adquirir hábitos novos de alimentación, hixiene e seguridade 

persoal. 

 Pracer por ser progresivamente autónomo. 
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Coñecemento do contorno 

 

Que imos traballar: 

 Nocións básicas de orientación temporal: día e noite. 

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

 As cores primarias. 

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

branco e negro. 

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

alto- baixo, groso- delgado. 

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

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

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

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

metade, un, varios, ningún, tantos coma. 

 Nocións básicas de medida: peso. 

 Serie numérica: cardinais 1,2,3,4,5 e 6. 

 Plantas, froitas, fenómenos atmosféricos e obxectos de uso específico 

relacionados co clima. 

 Estacións do ano. 

 Algunhas característica físicas e funcionais dos animais. 

 Algúns animais domésticos e salvaxes. 

 Relación de utilidade entre os seres vivos e as persoas. 

 A vida das plantas. 

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

 A clase: dependencias, obxectos e elementos persoais. 

 A familia: membros, parentesco, funcións e ocupacións. 

 Tipos de estrutura familiar. 

 A vivenda: dependencias, características e obxectos. Tipos. 

 Algunhas normas de comportamento na casa e na clase. 
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 Alimentos de orixe animal e vexetal. 

 Ámbitos inmediatos do medio: a rúa. 

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

semáforos,... 

 Algunhas normas de seguridade viaria. 

 Profesións: policía de tráfico, profesor/a, carteiro/a, bombeiro/a, médico/a,... 

 Algúns obxectos e recursos tecnolóxicos: ordenador, reprodutores musicais, 

televisión, DVD, videoxogos,... 

 Algúns medios de comunicación e de información. 

 Medios de transporte e medios físicos. 

 Lugares relacionados co consumo, coa diversión e co lecer. 

 Festas e celebracións do ano. 

 

De que xeito traballaremos: 

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

tamaño. 

 Comparación de coleccións de obxectos segundo diferentes criterios 

cuantitativos. 

 Identificación do atributo que define a unha colección. 

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

elementos. 

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

espaciais. 

 Situación e desprazamentos  polo espazo segundo diferentes nocións 

espaciais. 

 Estimulación intuitiva da duración dalgunhas rutinas cotiás. 

 Uso axeitado dos cuantificadores aprendidos. 

 Identificación dalgunhas figuras planas. 

 Discriminación de formas, tamaños, cantidades, situacións espaciais, cores,..., 

mediante a realización de xogos interactivos no ordenador. 
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 Uso da serie numérica para contar elementos. 

 Control da direccionalidade das grafías dos cinco primeiros cardinais. 

 Construción da serie numérica por adición das primarias. 

 Descubrimento das cores secundarias a partir das primarias. 

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

organización da vida das persoas en relación co clima. 

 Formulación de conxecturas sobre as causas e consecuencias dalgún 

fenómenos atmosféricos. 

 Identificación dalgunhas plantas do medio e a súa utilidade. 

 Valoración da importancia da realización de actividades en contacto coa 

natureza para a saúde e o benestar. 

 Identificación e diferenciación dos animais segundo o medio no que se 

desenvolven. 

 Observación da relación de utilidade entre as persoas e os animais e plantas. 

 Identificación dos coidados que necesitan as plantas. 

 Discriminación e rexeitamento daqueles xogos e xoguetes que impliquen loita, 

violencia e perigo. 

 Observación, exploración e manipulación de obxectos relacionados coas 

diferentes profesións. 

 Observación, exploración e manipulación de diferentes obxectos. 

 Coñecemento da organización da clase e orientación autónoma nela. 

 Descrición da súas familia e identificación do parentesco entre os seus 

membros. 

 Observación dirixida de diferentes tipos de vivendas. 

 Coñecemento e cumprimento das normas elementais de educación viaria. 

 Identificación e recoñecemento da utilidade dos servizos que nos proporcionan 

os medios de transporte. 

 Percepción das formas sociais do tempo. 

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

súa utilidade. 
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 Coñecemento dos diversos servizos relacionados co consumo, coa diversión e 

co lecer que hai no medio próximo. 

 

Que actitude debemos ter: 

 Gozo  coa actividade matemática. 

 Desexos de coñecer- las propiedades dos obxectos por medio da observación 

e da manipulación. 

 Valoración da importancia das formas de representación matemática na 

resolución de problemas da vida cotiá. 

 Gusto por discrimina-las formas das figuras planas. 

 Esforzo por asociar correctamente a grafía dos cinco primeiros números coas 

súas cantidades. 

  Pracer por contar obxectos. 

 Interese por coñecer e aplica-los distintos cuantificadores. 

 Interese por coñece-las cores. 

 Desexos de coñecer algúns obxectos e recursos tecnolóxicos habituais nas 

actividades cotiás. 

 Desexos de coñece-los cambios que se producen no medio que están 

relacionados co clima. 

 Interese por desenvolverse de forma progresivamente autónoma na casa e na 

clase. 

 Interese por establecer relacións respectuosas, afectivas, e recíprocas con 

nenas e con nenos doutras culturas. 

 coidado e respecto polos animais e polas plantas. 

 Desexos de manter un medio limpo, coidado e protexido. 

 Coidado da auga como ben escaso. 

 Pracer por comprende-los beneficios que nos proporcionan os animais e as 

plantas. 

 Rexeitamento polos xogos e xoguetes violentos e polos que poidan provocar 

algún perigo. 

 Gusto ó explorar e manipular diferentes obxectos. 
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 Actitude de colaboración, axuda e tolerancia cos seus compañeiros/as de 

clase. 

 Actitude de colaboración, axuda e tolerancia cos seus compañeiros/as de 

clase. 

 Gozo ó sentirse un membro da súa familia. 

 Constancia dos servizos propios da vida en comunidade. 

 Estimación das distintas profesións e a súa necesidade. 

 Valoración da importancia dos medios de comunicación e información. 

 

Linguaxes: comunicación e representación 

 

Que imos traballar: 

 Contos das unidades. 

 Vocabulario relacionado coas distintas unidades. 

 Necesidade da comunicación. 

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

 Situacións de comunicación e expresión cos demais. 

 Familia de palabras. 

 Lectura de pictogramas. 

 Descrición. 

 Os diminutivos. 

 Algunhas normas que rexen o intercambio lingüístico. 

 Algunhas normas socialmente establecidas para solicitar e para saudar e 

despedirse. 

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

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

símbolos, carteis, anuncios,... 

 Primeiros usos do número, do xénero e do verbo. 

 Aquelas palabras e expresións dunha lingua estranxeira que, estando 

relacionadas cos contidos das unidades, se poidan introducir. 
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 Trazos rectos e as súas combinacións. 

 Trazos curvos e as súas combinacións. 

 Trazos espirais e bucles. 

 Técnicas de expresión plástica: debuxo e mestura de cores. 

 Os materiais de expresión plástica: ceras, plastilina,... 

 Ritmo e música. 

 Ruído e silencio. 

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

 Propiedades sonoras dalgúns fenómenos e obxectos. 

 Calidades do son: duración. 

 Cancións e danzas sinxelas. 

 Posibilidades expresivas do corpo. 

 A expresión corporal de sentimentos e emocións. 

 Desprazamentos polo espazo. 

 Relaxación global e segmentaria. 

 

De que xeito traballaremos: 

 Audición, comprensión e interpretación dos contos e narracións lidos pola 

profesora ou polo profesor. 

 Iniciación no recitado de poesías, descubrindo o ritmo, a rima e a mensaxe que 

transmiten. 

 Comprensión das intencións comunicativas dos demais en diferentes 

situacións e actividades. 

 Produción de mensaxes sinxelas cunha pronuncia e estruturación 

progresivamente máis clara. 

 Relato de situacións cotiás procurando seguir unha orde temporal. 

 Posibilidade de emprego dalgunhas palabras básicas aprendidas en lingua 

estranxeira nas actividades que se realizan na aula. 

 Uso correcto das formas socialmente establecidas para solicitar, saudar e 

despedirse. 
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 Iniciación ó uso do diminutivo. 

 Elaboración de frases afirmativas, negativas e interrogativas. 

 Iniciación ó ditado. 

 Iniciación á lectura. 

 Dramatización de textos literarios. 

 Emprego da biblioteca con respecto e coidado. 

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

 Participación creativa en xogos lingüísticos para divertirse e para aprender. 

 Iniciación ó uso do xénero, do número e do verbo. 

 Observación, secuenciación e ordenación de imaxes. 

 Enriquecemento das estruturas morfolóxicas, recoñecendo as variacións de 

xénero e número. 

 Desenvolvemento  das habilidades grafomotrices na linguaxe escrita: 

direccionalidade. 

 Iniciación no uso da escritura para cumprir finalidades reais. 

 Reproducións dos textos sinxelos. 

 Iniciación no uso de instrumentos tecnolóxicos. 

 Achegamento a diferentes producións audiovisuais (películas, debuxos 

animados, videoxogos,..) 

 Achegamento á interpretación de mensaxes, textos e relatos orais producidos 

por medios audiovisuais. 

 Uso moderado das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Produción de obras plásticas, musicais e dramáticas que desenvolven a 

creatividade. 

 Exploración das técnicas, materiais e útiles da expresión plástica. 

 Diferenciación, percepción e utilización das diferentes cores nas súas 

elaboracións plásticas. 

 Identificación do contraste ruído- silencio. 

 Interpretación e dramatización xestual de cancións. 

 Discriminación de diferentes sons. 
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 Recoñecemento e identificación dalgúns instrumentos musicais. 

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

movemento. 

 Interpretación das mensaxes corporais expresadas polos seus 

compañeiros/as. 

 Iniciación ó control do corpo na relaxación. 

 

Que actitude debemos ter: 

 Gozo nas audicións de contos, poesías, cancións,... 

 Esforzo por comprende- las mensaxes que lle comunican os outros. 

 Desexos de expresarse de forma cada vez máis fluída. 

 Valoración da importancia do respecto polas normas que rexen o intercambio 

lingüístico. 

 Actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

 Respecto polas opinións e ideas que expresan as súas compañeiros/as. 

 Estimación da necesidade de adapta-la linguaxe nos diferentes contextos e 

ante distintos interlocutores. 

 Interese por interpreta- los diversos instrumentos e elementos da lingua escrita. 

 Curiosidade polos medios audiovisuais e tecnolóxicos. 

 Esforzo por utiliza-los materiais da expresión plástica correctamente. 

 Desexos de aprender técnicas plásticas novas. 

 Estimulación da importancia da creatividade. 

 Pracer coa audición e interpretación de cancións. 

 Valoración e respecto polas producións musicais dos seus compañeiros/as. 

 Actitude participativa nas interpretacións dramáticas que realizan na clase. 

 Gusto por coñece-las posibilidades expresivas do seu corpo. 

 Actitude colaboradora nos exercicios de relaxación realizados na clase. 

 

CONTIDOS PARA 6º NIVEL (5 ANOS) 
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Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

Que imos traballar: 

 Segmentos e elementos do corpo. 

 Características diferenciais. 

 Articulacións do corpo. 

 Partes internas do corpo. 

 Lado esquerdo e lado dereito do corpo. 

 Sentidos do tacto, do gusto, do olfacto, do oído e da vista. Funcións. 

 Sensacións e percepcións: seco- mollado, frío- calor. 

 Sentimentos e emocións propios e dos demais. 

 Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e 

esforzo. 

 Nocións de direccionalidade con respecto ó corpo. 

 As distintas actividades cotiás: de xogo, tarefas, rutinas... Requirimentos. 

 Limpeza e orde na clase e no colexio. 

 Movementos e posturas do corpo e a súa relación cos segmentos 

corporais. 

 Posibilidades motrices e posturais. 

 Picado, recortado, grafomotricidade. 

 Movementos combinados e movementos bilaterais asimétricos e alternos. 

 Nocións básicas de orientación espacial: dereita- esquerda. 

 Nocións básicas de orientación temporal: pola mañá- pola noite, onte, hoxe, 

mañá, antes, despois. 

 Hábitos de hixiene e de alimentación, e a súa relación con saúde e o 

benestar persoal. 

 Accións que favorecen a saúde: o deporte. 
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De que xeito traballaremos: 

 Identificación global e segmentaria das características e calidades do propio 

corpo, así como as semellanzas e diferenzas cos outros. 

 Aceptación das características e identidade dos demais. 

 Identificación e control das necesidades básicas. 

 Utilización do sentido do tacto e do gusto para percibir propiedades e 

sensacións que producen os obxectos. 

 Identificación, expresión e manifestación de sentimentos, necesidades, 

desexos propios e dos demais. 

 Adecuación do comportamento ás diversas situacións da actividade cotiá, 

ás necesidades e demandas dos demais. 

 Desenvolvemento de hábitos elementais de organización, atención, 

constancia, iniciativa e esforzo nas distintas actividades. 

 Contribución á limpeza da súa casa e da súa clase. 

 Reprodución de posturas do corpo. 

 Control e precisión no uso de utensilios e obxectos. 

 Exploración das posibilidades e limitacións posturais e motrices do propio 

corpo. 

 Experimentación da noción dereita e esquerda en relación ó propio corpo. 

 Coordinación e control corporal nas actividades lúdicas que impliquen 

movemento global ou segmentario e adquisición de habilidades motrices 

novas. 

 Descrición da situación espacial dos obxectos e do propio corpo respecto a 

diferentes nocións. 

 Percepción temporal das rutinas cotiás. 

 Orientación espacial e temporal nos lugares coñecidos. 
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 Adquisición e desenvolvemento de hábitos de hixiene, alimentación e 

seguridade persoal. 

 Utilización correcta dos útiles relacionados coa alimentación e a hixiene. 

 Progresiva adopción de comportamentos de prevención e seguridade en 

situacións habituais. 

 Coidado e precaución ante situacións que poidan resultar perigosas. 

 

Que actitude debemos ter: 

 Desexos de afondar no coñecemento das súas características persoais e 

dos segmentos corporais. 

 Actitude non discriminatoria ante os seus compañeiros e compañeiras. 

 Aceptar, comprender, tolerar e respecta-las persoas pertencentes a 

diferentes razas e formas de vida. 

 Constancia do que lles proporcionan os diferentes sentidos. 

 Interese por coñece-los sentimentos e emocións dos demais. 

 Gusto por mante-la súa clase e a súa casa limpas e coidadas. 

 Esforzo por realizar movementos máis complicados co seu corpo. 

 Gusto polo xogo. 

 Pracer ó manexar instrumentos que requiran maior precisión. 

 Alegría polo progreso na súa autonomía persoal. 

 

Coñecemento do contorno 

Que imos traballar: 

 Nocións básicas de medida: tamaño: longo- curto, grande- mediano- 

pequeno, ancho- estreito, groso- delgado, pesado- lixeiro. 
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 Cuantificadores básicos: cheo- baleiro, máis que- menos que, tantos como, 

un- varios, enteiro- metade, ningún- varios. 

 Os corpos do espazo: arredor, entre, diante- detrás, aberto -cerrado, 

esquerda- dereita, preto- lonxe, xunto- separado... 

 formas planas: círculo, cadrado, triángulo, rectángulo, rombo e óvalo. 

 Corpos xeométricos: a esfera e o cubo. 

 Nocións básicas de orientación temporal. 

 A serie numérica: os cardinais ata o 9. 

 relacións entre coleccións de obxectos: correspondencias e series. 

 Propiedades dos obxectos recto e curvo, rápido- lento. 

 Fenómenos atmosféricos, plantas características, froitos, vestidos... 

relacionados co clima. 

 Animais de diferentes hábitats e de diversos medios. Características 

morfolóxicas e funcionais. 

 Desenvolvemento da vida das plantas. 

 O papel das persoas na conservación do medio. 

 A contaminación. 

 Propiedades dos obxectos: recto- curvo- lineal, lixeiro- pesado, suave- 

áspero, simetría, brando- duro, liso- rugoso, frío- quente, doce- salgado, 

rápido- lento. 

 A clase e o colexio: espazos, obxectos e normas de comportamento. 

 Familia: membros, parentesco, situación familiar e normas de convivencia. 

 A casa: características internas e externas, espazos, obxectos. Tipos de 

vivenda. 

 O seu enderezo e teléfono. 

 Normas de seguridade viaria. 

 Elementos do medio e da paisaxe urbana. 
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 Lugares, obxectos e accións relacionados co consumo, a diversión e o 

lecer. 

 Profesións: relacionadas co colexio (profesor/, director/a, limpiador/a, 

xardineiro/a), co medio (carteiro/a, garda, vendedor/a, varredor/a), cos 

medios de transporte (piloto, condutor/a, azafato, capitán/á de barco), coa 

diversión e o lecer, e cos medios de comunicación (actor/actriz, 

presentador/a). 

 Medios de transporte públicos e privados. 

 Algúns medios de comunicación e información. 

 Algúns instrumentos tecnolóxicos: ordenador, televisión, DVD, reprodutores 

musicais, videoxogos,.... 

 Festas e celebracións do ano. 

 

De que xeito traballaremos: 

 Ordenación, comparación e clasificación de obxectos atendendo á súas 

características e propiedades. 

 Identificación dalgunhas formas planas e corpos xeométricos. 

 Resolución de problemas da vida cotiá que impliquen repartir. 

 Utilización do cardinal para determinar cantidades. 

 Expresión da situación espacial dos obxectos e de si mesmo/a. 

 Establecemento de relacións entre coleccións. 

 Composición e descomposición de números. 

 Aplicación de nocións de cantidade. 

 Ordenación de obxectos segundo diversas leis de seriación. 

 Uso adecuado dos cuantificadores. 

 Observación, manipulación e comparación de figuras. 

 Identificación dos números controlando a direccionalidade da súa grafía. 
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 Construción da serie numérica por adición da unidade. 

 Identificación do cardinal anterior a cada un dos xa coñecidos. 

 Iniciación á suma e resta. 

 Identificación do coidado que necesitan animais e plantas. 

 Recoñecemento das características dalgúns animais e do medio no cal 

viven. 

 Observación directa de plantas. 

 Contribución ó mantemento de ambientes limpos, saudables e non 

contaminados. 

 Discriminación de comportamentos adecuados e inadecuados nos 

diferentes contextos. 

 Recoñecemento de si mesmo/a como membro da súa familia. Identificación 

do lugar que ocupa nela. 

 Descrición de datos relacionados coa súa propia familia. 

 Adaptación ós hábitos establecidos na casa. 

 Identificación de sensacións asociadas ás calidades dalgúns obxectos. 

 Discriminación e rexeitamento de xogos e xoguetes que impliquen violencia 

ou perigo. 

 Orientación autónoma na clase e nos espazos do colexio, asociándoos coa 

actividade que desenvolve neles. 

 Participación na elaboración das normas e pautas de comportamento na 

clase e na casa. 

 Utilización adecuada dos obxectos e espazos da casa. 

 Coñecemento e valoración das diferentes profesións. 

 Observación do medio urbano descubrindo elementos e características. 

 Observación de diversos servizos relacionados co consumo, o lecer e a 

diversión. 
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 Discriminación de comportamentos adecuados e inadecuados na utilización 

dos medios de transporte. 

 Atención ós acontecementos tratados nos medios de comunicación. 

 

Que actitude debemos ter: 

 Gusto por comparar e contar obxectos. 

 Interese por descubri-las propiedades dos obxectos 

 Valoración da importancia dos números. 

 Pracer coa actividade matemática. 

 Gusto e gozo coa manipulación de obxectos. 

 Interese por coñece-la organización espacial e temporal. 

 Desexos de aprende-los números. 

 Valoración da utilidade dos números. 

 Interese por descubri-la medida dos obxectos. 

 Esforzo e interese por resolver situacións mediante as operacións e os 

números. 

 Interese por aprecia-los cambios que se producen no medio relacionados 

co clima. 

 Pracer por coñecer animais de medios afastados e outros hábitats. 

 Desexos de contribuír á conservación do medio natural. 

 Gusto por desenvolverse con autonomía na súa casa e no colexio. 

 Actitude de colaboración e axuda cos seus compañeiros/as e cos adultos. 

 Desexos de coñecer diferentes tipos de vivenda. 

 Asimilación das normas de seguridade viaria. 

 Valoración e respecto ás diferentes profesións. 

 Gozo co coñecemento dos medios de comunicación e información. 
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 Comportamento adecuado nos diferentes medios de transporte. 

 

Linguaxes: comunicación e representación 

Que imos traballar: 

 Contos das unidades. 

 Vocabulario relativo ás unidades. 

 A linguaxe oral como medio de comunicación e expresión de distintos 

contidos e intencións. 

 Situacións de comunicación oral. 

 Textos de tradición oral: contos, poesías, refráns, cancións, adiviñas, 

trabalinguas,... 

 Normas que rexen o intercambio lingüístico. 

 Formas socialmente establecidas para solicitar, agradecer e despedirse. 

 A linguaxe escrita como medio de comunicación. 

 Instrumentos que vehiculan a lingua escrita: imaxes, etiquetas, carteis, 

libros, revistas, … 

 O xénero e o número. 

 Aquelas palabras e expresións dunha lingua estranxeira que, estando 

relacionadas cos contidos da unidade, se poidan introducir. 

 Materiais e técnicas da expresión plástica. 

 Control do corpo, actividade, movemento e respiración. 

 Posibilidades expresivas do corpo. 

 Os sons do corpo e do medio. 

 Relaxación e equilibrio. 

 Calidades do son. 

 Cancións infantís. 

 

De que xeito traballaremos: 

 Achegando ós textos da súa tradición cultural, comprendéndoos e 

reproducíndoos. 
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 Recitado de poesías, descubrindo o ritmo, a rima e a mensaxe que 

transmiten. 

 Participando en conversacións colectivas respectando as normas que rexen 

o intercambio lingüístico. 

 Produción de mensaxes progresivamente máis complexas, combinando o 

xesto, a palabra, a mirada e a entoación. 

 Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión 

gráfica. 

 Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais 

percibindo semellanzas e diferenzas entre elas. 

 Utilización axustada da información que proporcionan os diferentes 

soportes da lingua escrita. Libros, revistas, carteis… 

 Posibilidade de utilización dalgunhas palabras básicas aprendidas en lingua 

estranxeira nas actividades que se realizan na aula. 

 Comprensión da idea global de textos orais en lingua estranxeira, en 

situacións habituais da aula e cando se fala de temas coñecidos e 

predicibles 

 Uso adecuado das formas socialmente establecidas para solicitar, saudar e 

despedirse. 

 Atención, asimilación e reprodución de textos lidos polo profesor/a. 

 Utilización da biblioteca con respecto e coidado. 

 Valoración da biblioteca como recurso informativo, de entretemento e 

divertimento. 

 Participación creativa en xogos lingüísticos para divertirse e para aprender. 

 Construción de frases orais afirmativas, negativas, interrogativas e 

exclamativas coas palabras do vocabulario, respectando a concordancia de 

xénero e número. 

 Produción de frases en futuro utilizando as variedades morfolóxicas do 

tempo verbal. 

 Comparación de imaxes establecendo semellanzas e diferenzas entre elas. 

 Control da direccionalidade nas actividades gráficas. 
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 Iniciación no uso de instrumentos tecnolóxicos. 

 Achegamento a diferentes producións audiovisuais (películas, debuxos 

animados, videoxogos…) 

 Distinción progresiva entre a realidade e a representación virtual 

 Achegamento á interpretación de mensaxes, textos e relatos orais 

producidos por medios audiovisuais. 

 Uso moderado das tecnoloxías de información e da comunicación. 

 Dramatización de textos literarios. 

 Produción de obras plásticas, musicais e dramáticas que desenvolvan a 

creatividade. 

 Uso das posibilidades expresivas do corpo para manifestar sentimentos e 

emocións. 

 Recoñecemento das cores necesarias para obter outra cor. 

 Interpretación de cancións seguindo o ritmo e a melodía. 

 Control da respiración en actividades de movemento e relaxación. 

 Representación individual e colectiva de obras inventadas ou coñecidas. 

 Control da direccionalidade en actividades gráficas. 

 Identificación de sons producidos polo corpo e polo medio. 

 Interpretación de mensaxes corporais expresadas por outros. 

 

Que actitude debemos ter. 

 Deleite coa audición de contos e poemas. 

 Desexos de mellorar a súa expresión oral. 

 Esforzo por aumentar progresivamente o seu vocabulario e producir frases 

correctamente estruturadas. 

 Actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

 Interese por compartir interpretacións, sensacións e emocións provocadas 

polas producións literarias. 

 Gusto e gozo coas actividades plásticas. 

 Pracer coas actividades musicais. 
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 Interese por coñecer os útiles e técnicas de expresión plástica. 

 Deleite co descubrimento das posibilidades expresivas do corpo. 

 Actitude de escoita nas interpretacións musicais e dramáticas. 

 Interese por coñecer e manexar instrumentos musicais. 

 Respecto cara ás obras plásticas dos demais. 

 Pracer ó experimentar coas cores. 

 Actitude de curiosidade polos sons do medio. 
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ANEXO IV:   

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Criterios de avaliación do 4º nivel (3 anos) 

 

 Coñecer algúns elementos e segmentos que forman o corpo. 

 Identificar algunhas características persoais. 

 Desenvolver progresivamente a súa autoestima e a confianza en si 

mesmo/a. 

 Controlar progresivamente as posibilidades motrices e posturais do corpo. 

 Adquirir hábitos relacionados coa hixiene e coa alimentación. 

 Mellorar na coordinación óculo- manual. 

 Respecta-los sentimentos, emocións, necesidades, preferencias... dos 

demais. 

 Utilizar nocións básicas de orientación espacial. 

 Controla-las necesidades básicas do corpo. 

 Desenvolver estratexias para satisface-las súas necesidades básicas. 

 Adquirir hábitos relacionados co coidado da saúde. 

 Adquirir hábitos de respecto, de axuda e de colaboración. 

 Valorar, respectar e acepta-las diferenzas. 

 Distinguir sensacións do corpo. 

 Participar en actividades cotiás. 

 Adquirir hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa 

e esforzo. 

 Identificar cambios que se producen no medio relacionados co clima. 
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 Diferenciar e manipular obxectos. 

 Amosar destrezas e habilidades manipulativas nos xogos. 

 Coñecer algunhas características da súa casa, da súa familia e da escola. 

 Ser cada vez máis autónomo/a. 

 Coñecer profesións e medios de transportes do seu medio. 

 Identificar propiedades dos obxectos. 

 Clasificar e ordenar elementos segundo semellanzas e diferenzas sinxelas. 

 Resolve-las situacións conflitivas que aparecen na vida cotiá. 

 Coñecer algúns sinais de identidade doutras culturas presentes no seu 

medio. 

 Distinguir características de animais e de plantas. 

 Comunicarse a través da linguaxe oral. 

 Expresar sentimentos, necesidades, intereses, desexos..., mediante a 

lingua oral e a través doutras linguaxes. 

 Aumentar progresivamente o seu vocabulario. 

 Utiliza-las normas establecidas para saudar e despedirse. 

 Ler e interpretar imaxes. 

 Coñecer algúns instrumentos la lingua escrita. 

 Amosar interese polos textos de literatura infantil: contos clásicos, poemas, 

adiviñas..., lidos na clase. 

 Amosar unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

 Iniciarse en trazos libres e dirixidos. 

 Iniciarse na comprensión e na interpretación de textos. 

 Coñece-los tres primeiros cardinais. 

 Identifica-lo círculo, o triángulo e o cadrado. 

 Adquirir nocións cuantitativas básicas e de orientación espacial e temporal. 
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 Iniciarse na formación de series. 

 Describir obxectos. 

 Utiliza-la serie numérica para contar. 

 Utilizar recursos e técnicas da expresión plástica. 

 Discriminar sons. 

 Iniciarse no uso dalgúns instrumentos tecnolóxicos. 

 Expresarse e comunicarse utilizando medios e técnicas propias da liguaxe 

audiovisual e das novas tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Utiliza-lo corpo para manifestar sentimentos e emocións. 

 Coñece-la gama de cores primarias. 

 Participar na interpretación e na representación de cancións. 

 

Criterios de avaliación do 5º nivel (4 anos) 

 

 Identificar segmentos e elementos do propio corpo. 

 Identifica-las diferenzas físicas entre o seu propio corpo e os demais. 

 Valorar, respectar e acepta-las diferenzas. 

 Interpretar nocións direccionais co corpo. 

 Emprega-los sentidos do oído e do olfacto para descubrir propiedades. 

 Identificar sensacións e necesidades do propio corpo. 

 Desenvolver estratexias para satisface-las súas necesidades básicas. 

 Distinguir entre o día e a noite. 

 Utilizar nocións básicas de orientación espacial: entre- dereita. 

 Empregar de maneira autónoma os útiles necesarios para a alimentación e 

a hixiene. 
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 Identificar algúns cambios que se producen no medio e que están 

relacionados co clima. 

 Ser progresivamente autónomos no ámbito escolar. 

 Coñece-la súa vivenda. 

 Coñecer algunhas características de animais próximos a eles. 

 Identificar profesións do seu medio próximo. 

 Iniciarse no coñecemento dalgúns medios de transportes e dalgúns medios 

de comunicación e información. 

 Descubrir lugares de lecer e diversión. 

 Coñecer algúns sinais de identidade doutras culturas presentes no seu 

medio. 

 Comezar a coñecer algunhas normas de seguridade viaria. 

 Observar, explorar e manipular diferentes obxectos. 

 Expresar sentimentos, necesidades, intereses, desexos..., mediante a 

lingua oral e a través doutras linguaxes. 

 Aumentar progresivamente o seu vocabulario. 

 Amosar actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

 Ler e interpretar imaxes. 

 Coñecer algúns elementos e instrumentos da lingua escrita. 

 Empregar correctamente as normas para saudar e despedirse. 

 Elaborar frases afirmativas, negativas e interrogativas. 

 Realizar trazos correctamente. 

 Iniciarse no ditado. 

 Mellora-la direccionalidade na linguaxe escrita. 

 Amosar interese polos textos de literatura infantil: contos clásicos, poemas, 

adiviñas..., lidos na clase. 
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 Avanzar no coñecemento da serie numérica. 

 Controla-la direccionalidade da grafía dos números. 

 Adquirir nocións temporais e espaciais básicas. 

 Coñecer algunhas propiedades dos obxectos. 

 Recoñecer e distingui-lo círculo, o cadrado, o triángulo, o rectángulo e o 

rombo. 

 Utilizar cuantificadores básicos. 

 Comparar e agrupar obxectos pola súa forma, cor, tamaño e textura. 

 Usa-la serie numérica para contar elementos. 

 Iniciarse no uso dalgúns instrumentos tecnolóxicos. 

 Expresarse e comunicarse utilizando medios e técnicas propios da linguaxe 

audiovisual e das novas tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Emprega-las técnicas e os recurso da expresión plástica, corporal e 

musical. 

 Iniciarse en novas técnicas de expresión plástica. 

 Discriminar diferentes sons. 

 Coñecer algúns instrumentos musicais. 

 Expresar co seu corpo emocións, necesidades e sentimentos. 

 Coñece-las cores primarias e a gama de cores secundarias. 

 Interpretar cancións. 

 Iniciarse na relaxación. 

 

Criterios de avaliación do 6º nivel (5 anos) 

 

 Coñece-las características diferenciais do seu propio corpo. 

 Coñece-las articulacións e algunhas partes internas do seu corpo. 
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 Valorar, respectar e acepta-las diferenzas. 

 Identifica-lo lado dereito e esquerdo do seu corpo. 

 Discrimina-las funcións dos sentidos do gusto, do tacto e do olfato. 

 Desenvolver estratexias para satisface-las súas necesidades básicas. 

 Contribuír no mantemento da orde e limpeza da clase e do colexio. 

 Progresar nas súas habilidades motrices de carácter fino. 

 Afianza-las nocións espazo- temporais aprendidas. 

 Desenvolver hábitos de alimentación, saúde, hixiene e coidado persoal 

adecuados. 

 Coñece-los cambios que se producen no medio relacionados co clima. 

 Desenvolver actitudes de coidado e respecto cara ó medio natural. 

 Afianza-la súa autonomía no ámbito escolar e familiar. 

 Valorar todas as profesións do seu medio próximo. 

 Coñece-las características morfolóxicas e funcionais de animais e plantas 

de medios afastados. 

 Clasificar obxectos atendendo ós atributos aprendidos. 

 Coñecer algúns sinais de identidade doutras culturas presentes no seu 

medio. 

 Asimilar a aplica-las normas de seguridade viaria. 

 Comportarse adecuadamente nos lugares destinados á diversión e ó lecer. 

 Coñecer algúns medios de comunicación e información. 

 Saber solicitar, agradecer e despedirse seguindo as pautas que establece o 

intercambio lingüístico. 

 Producir mensaxes máis complexas. 

 Expresar sentimentos, necesidades, intereses, desexos..., mediante a 

lingua oral e a través doutras linguaxes. 
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 Aumentar progresivamente o seu vocabulario. 

 Amosar actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

 Memorizar pequenos textos. 

 Amosar interese polos textos de literatura infantil: contos clásicos, poemas, 

adiviñas..., lidos na clase. 

 Utiliza-la biblioteca con respecto e coidado. 

 Construír frases afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas cunha 

estruturación correcta para a súa idade. 

 Comprender, interpreta e producir imaxes. 

 Amplia-lo seu vocabulario. 

 Iniciarse na lectoescritura. 

 Iniciarse no coñecemento do código escrito a través de palabras e frases 

moi significativas e usuais. 

 Utilizar adecuadamente os cuantificadores básicos aprendidos. 

 Coñece-la serie numérica, ata o cardinal 9. 

 asociar correctamente a grafía dos nove primeiros números coas 

cantidades correspondestes. 

 Recoñece-las formas xeométricas planas. 

 Realizar clasificacións e seriacións sinxelas. 

 Coñecer algúns ordinais. 

 Iniciarse na suma e na resta. 

 Empregar adecuadamente as técnicas, útiles e materiais da expresión 

plástica. 

 Coñece-las cores primarias e secundarias e gamas da cor. 

 Iniciarse no uso dalgúns instrumentos tecnolóxicos. 



 109 

 Expresarse e comunicarse utilizando medios e técnicas propios da linguaxe 

audiovisual e das novas tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Distinguir entre a realidade e a representación virtual. 

 Avanzar no coñecemento das súas posibilidades corporais expresivas. 

 Controla-lo seu corpo en actividades de movemento, equilibrio e relaxación. 

 Identificar algunhas calidades do son. 

 Discriminar- lo son producido por algúns instrumentos dramáticas 

realizadas na clase. 

 Experimentar con xestos e movementos como recursos corporais para 

expresarse e comunicarse. 



ANEXO IV:  ESQUEMA PROXECTO “VIDA ACTIVA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Contribuir á 

consecución 

 das  

competencias básicas 

P
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: 
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Q
U

E
M

A
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O
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O
:“

 V
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A
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C
T
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A

”
 

“
 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

 Tratamento da información e competencia dixital. 

 Competencia social e cidadá. 

 Competencia cultural e artística 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa persoal. 

Aprender a xestionar: 

 

 

planificar 

decidir 

coordinar 

responsabilizarse 

organizar 

facer 

FASES 

 “aprender a aprender” 

“aprender facendo” 

 

Fase de preparación Fase de desenvolvemento Fase de valoración 
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Decidimos tema 

Decidimos, entre todos, poñer en 

marcha o proxecto “VIDA ACTIVA” 

que comezaremos segun as 

características das aulas, 

paralelamente aos centros de interese 

que imos traballar. 

 

Que 

sabemos? 

Iremos 

recollendo 

todo o que 

din os 

nenos/as nas 

diferentes 

asembleas. 

 

Que queremos saber? 

- O corpor e o seu coidado. 

- Que é a saúde. 

- Formas de vida activa. 

- Prevención enfermidades. 

- Profesións relacionadas. 

- Alimentación e deporte. 

- Prácticas saudables. 

- Coidado de un mesmo. 

- … 

 

Onde buscamos? 

-preguntamos ás 

familias. 

-internet, vídeos. 

- na biblioteca. 

-revistas, 

periódicos. 

- nas saídas. 

-persoas expertas 

no tema. 

- … 

 

Como nos organizamos para buscar? 

- No centro: En gran grupo, 

pequeño grupo e 

individualmente. 

- Nas familias. 

 

 

Que facemos coa información? 

- organizámola información 

- poñémola en común na asemblea 

- clasificámola. 

- comparámola e contrastámola 

- reflexámola no mural do proxecto. 

- elaboramos o noso propio dossier. 

-… 

 

 

 

 

Que aprendemos con este proxecto? 

- a empregar diferentes técnicas 

plásticas: estampado, moldeado… 

- a valorar diferentes manifestacións 

culturais e artísticas . 

- características e elementos do 

contorno próximo 

- … 

 

 

 

 

despois da 

busca … 

entón 
… 

e … 

xa que 

sabemos 

isto … 

e … 

e para 

rematar … 


