
 
CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS  

Rúa evaristo Riande  s/n 

Boborás – OURENSE 
Telf../Fax 988402022 

ceip.nosasenhora.xuvencos@edu.xunta.es  
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/  

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 0 DE 14 CENTRO: CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS 

CICLO: EDUCACIÓN INFANTIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para 

o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEIP XUVENCOS 

DEPARTAMENTO: CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
DATA: MAIO 2020 



 
CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS  

Rúa evaristo Riande  s/n 

Boborás – OURENSE 
Telf../Fax 988402022 

ceip.nosasenhora.xuvencos@edu.xunta.es  
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/  

 
 

 

 
 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 14 CENTRO: CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS 

CICLO: EDUCACIÓN INFANTIL  

 

 

 

ÍNDICE 
 

1. Obxectivos  
 

2. Adquisición de competencias básicas.  

 
3. Avaliación e cualificación. 

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no 
seu caso ampliación) 

 
5. Información e publicidade. Fenda dixital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS  

Rúa evaristo Riande  s/n 

Boborás – OURENSE 
Telf../Fax 988402022 

ceip.nosasenhora.xuvencos@edu.xunta.es  
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/  

 
 

 

 
 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 14 CENTRO: CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS 

CICLO: EDUCACIÓN INFANTIL  

 

1. Obxectivos  

 

Obxectivos  desta etapa educativa: 

- Identificar diferentes partes do corpo e as súas funcións (segundo a idade do neno/a). 

- Progresar nas habilidades motrices de carácter fino (trazo e grafía).  

- Expresar e controlar progresivamente os sentimentos e emocións básicas. 

- Avanzar autonomamente nas actividades e rutinas diarias. 

- Recoñecer e realizar a serie numérica, do 1 ao 9 (segundo a idade). 

- Observar algúns cambios que se producen no entorno coa chegada das estacións 

(primavera, verán…). 

- Sinalar algunhas características dos animais e plantas amosando actitudes de coidado 

e repecto cara a eles/as. 

- Recoñecer propiedades dos obxectos en canto á forma (círculo, cadrado, triángulo…) 

ao tamaño (grande, mediano, pequeno) e a cor ( primarias, secundarias). 

- Clasificar e ordenar elementos atendendo ás semellanzas e diferenzas usando nocións 

cuantitativas e de orientación espazo-temporais traballadas. 

- Empregar a linguaxe oral para comunicarse usando un léxico axeitado a súa idade. 

- Iniciarse nos usos orais da lectura e escritura en función do seu nivel madurativo 

(grafía do seu nome, do dos compañeiros/as, letras, palabras…). 

- Gozar usando materiais e técnicas de expresión plástica. 

- Desfrutar empregando as TICS como ferramentas de xogo e aprendizaxe. 

 

Área lingua estranxeira (Inglés): 

- Identificar e expresar as cores e números (ata o 10);  os sentimentos: happy, sad, 

angry … 

- Desenvolver a autonomía persoal para traballar na casa con diferentes materiais. 
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- Expresar mediante debuxos as ideas principais dun conto ou historia na lingua 

estranxeira. 

- Aplicar os coñecementos previos á hora de participar en pequenos xogos propostos. 

- Utilizar os coñecementos previos para a creación de pequenas actividades plásticas. 

 

Área música: 

- Empregar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, de expresión de 

ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e desfrute. 

- Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas musicais, 

iconas e outros símbolos e signos convencionais poden representar os pensamentos, 

experiencias, coñecementos, ideas e intencións das persoas. 

- Potenciación das súas capacidades motoras, de coordinación e de orientación no 

espazo. 

- Desenvolver o sentir de autoconfianza nas producións artísticas persoais, amosando 

interese pola súa mellora, respectando e valorando as creacións propias. 

- Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da cultura 

galega –expresións artísticas, costumes, festas populares, folcklore, gastronomía, etc. 

 

Área Relixión: 

- Respectar ás persoas e cousas do entorno, coidalas e preocuparse por elas. 

- Observar e descubrir mediante debuxos elementos e relatos bíblicos.  
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2. Adquisición de competencias básicas. 
 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán 

deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo. A continuación presentamos 

os descriptores de competencia a traballar neste período de tempo: 

Competencia Desenvolvemento 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Traballar de  formal oral, mediante pequenas exposicións orais como 

responder preguntas ou escoitar contos, cancións, ect. na lingua 

estranxeira.  

Aprender un repertorio de cancións (orais e escritas) en lingua galega. 

Utilizar a voz e o corpo como instrumentos de expresión e 

comunicación. 

Expresar e comprender mensaxes orais. 

Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á 

idade. 

Comprender a información dos contos lidos polos adultos. 

Dialogar sobre acontecementos relacionados coa vida cotiá 

Utilizar as destrezas necesarias para iniciarse na escritura e na lectura. 

Competencia 

matemática 

Traballar a preescritura musical (concepto de liña e espazo). 

Traballar visual e auditivamente e interpretar a proporción matemática 

dos musicogramas e a súa relación coa lonxitude da melodía. 

Traballar as figuras xeométricas coas coreografías que acompañan ás 

cancións e danzas. 

Iniciarse na utilización da linguaxe matemática para expresar ideas. 
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Manipular obxectos e descubri-las súas calidades. 

Establecer relacións sinxelas entre os obxectos. 

Realizar pequenas clasificacións atendendo a criterios sinxelos. 

Competencia 

social e cidadá 

Saber escoitar aos seus compañeiros e compañeiras e os adultos. 

Rexeitar a desigualdade valorando, pouco a pouco, a diversidade 

como medio para o enriquecemento persoal e social. 

Coñecer algunhas obras artísticas e culturais do seu medio. 

Competencia 

cultural e 

artística 

Percibir e comprender o mundo que os rodea cando escoitan sons da 

súa contorna, gozando da mesma e valorándoa.  

Valorar manifestacións culturais do folclore galego e doutras culturas. 

Escoitar, diferenciar e valorar os sons do medio no que viven.  

Comezar a utilizar diferentes medios de expresión musical, plástica, 

corporal, visual... para expresar ideas, sentimentos, desexos, 

preferencias, necesidades, emocións e intereses. 

Desenvolver a imaxinación, a creatividade, a iniciativa persoal, a 

sensibilidade e o sentido estético. 

Utilizar o corpo como un elemento expresivo máis. 

Competencia no 

coñecemento e 

interacción co 

mundo físico 

Comezar a utilizar a observación, a manipulación e a exploración para 

coñecer mellor o medio que o rodea. 

Resolver problemas, na medida das súas posibilidades, interactuando 

co medio próximo. 

Iniciarse na comprensión dos sucesos que acontecen no medio sendo 

capaces de predicir progresivamente algunhas consecuencias. 
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Autonomía e 

iniciativa persoal 

Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

Desenvolver a confianza en si mesmos mediante as dramatizacións e 

as coreografías.  

Fomentar o espírito de superación nas actividades individuais, grazas 

ás gabanzas e ánimos do profesorado. 

Priorizar os obxectivos colectivos sobre os intereses persoais. 

Superar as dificultades a través da constancia e do traballo diario. 

Coordinar as tarefas e tempos do grupo na realización de traballos. 

Transmitir entusiasmo para acadar obxectivos.   

Ser cada vez máis responsable, perseverante, autocrítico, con 

iniciativa persoal, creativo... 

Desenvolverse axeitadamente con autonomía progresiva e iniciativa 

persoal nos diferentes ámbitos da vida. 

Continuar desenvolvendo a autoestima e a confianza en si mesmo/a. 

Aprender a 

aprender 

Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

Aprender a ter capacidade autocrítica, reflexionando sobre o esforzo e 

logros acadados por medio da autoavaliación. 

Ter iniciativa persoal na elaboración de fichas creativas. 

Ter curiosidade e interese na aprendizaxe de conceptos musicais e 

interdisciplinares. 

Xerar estratexias para aprender en distintos contextos.  

Sentir o desexo e a curiosidade por aprender. 

Ser capaces de analizar, razoar e comunicar progresivamente as súas 
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ideas de forma adaptada á idade. 

 Observar, explorar e manipular obxectos. 

Aprender a aprender gozando. 

Utilizar os recursos e materiais de forma axeitada. 

Tratamento da 

información e 

competencia 

dixital 

Utilizar métodos audiovisuais para ver e escoitar sons, instrumentos … 

Empregar ferramentas dixitais para a construción do coñecemento. 

Adquirir os coñecementos, as habilidades e as destrezas básicas 

necesarias para a utilización do ordenador dispoñible na aula, no 

centro ou na casa.  

Utilizar, de maneira guiada, algúns xogos educativos de ordenador. 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Como métodos xenéricos que se empregarán para a 

recollida de información serán a análise das producións do alumnado e 

toda a información que nos fan chegar.  

Instrumentos: 

- Rexistro do traballo realizado por cada alumno/a. 

- Escala de medición do rexistro.  

- Fichas e visualización de vídeos enviados polo alumnado. 

- Imaxes enviadas polas familias de xeito voluntario. 

- Toda a información recibida por parte das familias.  

Cualificación final 

No caso de educación infantil as cualificacións de final de trimestre son en 

forma de items, sen repetirse os mesmos items nas diferentes avaliacións. 

Polo tanto nesta situación extraordinaria e debido a que non se poden 

constatar moitos dos items elixiremos os que máis se axeitan ao traballo 

desenvolto nas casas.  
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

 

Actividades 

Dende o Equipo de Educación Infantil traballamos de maneira conxunta para 

enviarlle propostas aos nenos e nenas a través da páxina web unha vez por 

semana.  

Previamente a estas propostas semanais, acordamos tamén tentar manter un 

pouco as “rutinas” e facilitarlles ás familias información que lles puidese 

interesar para abordar o confinamento , porque consideramos que é 

fundamental para o noso alumnado manter un equilibrio tanto físico coma 

emocional nestas circunstancias extrañas; así, comezamos con: 

RECOMENDACIÓNS XERAIS PARA ED. INFANTIL 

RUTINAS DIARIAS DE AULA.  

VIAXE Ó REINO DAS EMOCIÓNS  

RECOMENDACIÓNS :A MOVERNOS UN POUQUIÑO 

RECOMENDACIÓNS DE LECTURAS INFANTÍS. 

Específicamente na aula de 4 anos: 

Nas primeiras semanas, a titora facilitoulles un pouco as rutinas que 

acostumamos a facer, a lista de música que escoitamos nos tempos de xogo 

(en SPOTIFY)  e unhas pequenas indicacións. 

Así no  blogue de aula publicáronse varias entradas relacionadas: 

ACTIVIDADES , PROPOSTAS E XOGOS PARA REPASAR OS NÚMEROS ATA O 10.  

REPASANDO O ABECEDARIO. 

CONSELLOS PARA REPASAR AS MAIÚSCULAS. 

Específicamente na aula de 5 anos. 

Por estar no último nivel desta etapa educativa e pasar á etapa de primaria no 

próximo curso, a parte de participar nas propostas semanais globalizadas 

elaboradas polo equipo de ciclo de infantil e, tamén, desde o equipo de 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/node/1510
https://drive.google.com/file/d/1OjXlhgY4QPaj7KMOJeyzIarjV3gkPsvW/view
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/node/1536
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/node/1521
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/node/1547
https://xuvencosinfantil.blogspot.com/2020/03/traballamos-os-numeros-ata-o-10.html
https://xuvencosinfantil.blogspot.com/2020/03/repasando-o-abecedario.html
https://xuvencosinfantil.blogspot.com/2020/04/consellos-para-traballar-coas-maiusculas.html
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biblioteca e calquera outro equipo de centro que, puntualmente, propoña 

actividades para realizar na páxina web do centro, lévase a cabo un proxecto 

de repaso e reforzo, en colaboración co profesorado de nivel, atendendo á 

lectoescritura, lóxica-matemática, lingua estranxeira (inglés), música e AL, 

partindo do enfoque globalizador. 

No apartado relativo á lectoescritura, realízase un repaso de cada un dos 

fonemas atendendo a súa discriminación, grafomotricidade e direccionalidade 

coa intención de formar sílabas para chegar á palabra e a frase /oración. 

No apartado da lóxica-matemática faise un repaso dos números ascendente e 

descendente para discriminar, facer a grafía correcta e asociar á cantidade. 

Tamén se atende a todos os conceptos de seriación, espazo, tempo, tamaños… 

De igual xeito se fai nas outras áreas anteriormente citadas partindo do 

enfoque globalizador. 

PROPOSTAS SEMANAIS PARA EDUCACIÓN INFANTIL: 

Abordan todos os aspectos que traballamos acotío na aula como: a 

lectoescritura, a autonomía, a lóxica-matemática, a animación a lectura, o 

achegamento a lingua estranxeira (inglés), o desenvolvemento da imaxinación, 

creatividade e a expresión en distintos ámbitos como a música, a arte e o 

movemento. Tamén fomentamos o interese cara a formulación de hipóteses e 

a investigación a través de experimentos e receitas. 

As propostas están feitas de tal xeito que están adecuadas a todas as idades.  

Ademais, en 4 e 5 anos enviáronselle outras tarefas a parte. 

As propostas foron as seguintes: 

 

PROPOSTA 1 

PROPOSTA 2 

PROPOSTA 3 

PROPOSTA 4 

PROPOSTA 5 

PROPOSTA 6 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/system/files/PROPOSTA%201_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1laT5bjpKhKmIigbB3CDjCRd2caoOm792/view
https://drive.google.com/file/d/18JlWC_M3tC8y-1VtA2TMcwcOuaIlgc7j/view
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/system/files/Proposta%20do%2027%20abril%20-%203%20maio.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/system/files/PLANTILLA%20PROPOSTAS%20MAIO.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/system/files/Proposta%2011%20-%2017%20maio.pdf
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Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

No caso do noso alumnado, todos son quen de acceder as propostas e 

realizalas na casa xa que non precisan estar conectados, tan só descargar o 

pdf. 

A metodoloxía que levamos a cabo segue sendo a mesma que nas aulas. 

Priorizando as actividades, as experiencias e o xogo especialmente a través de 

situacións da vida cotiá. 

Tendo en conta a situación, a organización do tempo nestos momentos é moi 

flexible xa que damos de marxe unha semana para que as familias se poidan 

adaptar e que os nenos/as decidan que é o queren facer e cando. 

Materiais e 

recursos 

En canto a selección dos materiais dicir que procuramos fundamentalmente 

que os tiveran na casa. Por iso abundan os funxibles como: folios, papeis de 

cores, tubos de papel, cores, pegamento...etc.  

En canto os non funxibles empregamos: culleres, garfos,botóns... 

Intentamos promover tamén a reciclaxe a través de tamén materias de 

refugallo como: pinzas, tapóns, tarros de cristal, cartón de ovos,vasos de 

iogur,botellas de plástico ... E materiais naturais como: froitos secos, pasta, 

arroz, lentellas...etc. 

Ademais, empregamos recursos tecnolóxicos/informáticos/dixitais como: 

Apps para o móvil/tablet, xogos interactivos, plataformas como youtube... 

En canto os recursos humanos  foron:  

● Carmen Diz Fernández,titora de 3 anos. 

● Leonisa Vazquez Chousal, tirora de 4 anos.  

● María José Domínguez González, titora de 5 anos.  

● Marta Álvarez del Cerro, mestra de apoio. 

● Sara Losada Santás, especialista en lingua estranxeira. 

● María del Carmen Hernández Moure especialista en música. 

● Departamento de Orientación. 
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5. Información e publicidade. Fenda dixital 

Información 

ao alumnado e 
ás familias.  

Ferramentas e 
canles de 

comunicación  

  

Desde este ciclo informamos as nosas familias de diferentes xeitos:  

- As propostas cólganse na páxina web do centro e no blogue da aula de 4 

anos. 

- Para realizar comunicacións utilizamos: correo electrónico, Abalar e 

ClassDojo. 

- Para realizar as videotutorias co alumnado as ferramentas empregadas 

son: Webex e Spype 

- En 5 anos especificamente a maneira de levar a cabo a comunicación coas 

familias é a través do correo electrónico, onde se lle mandan as tarefas e 

o servizo do concello realiza as impresións a quen precise, acercándollas, 

pola protección civil, ao seu domicilio. 

A comunicación coas familias é boa, aínda que hai quen presenta dificultades 

de conexión, e hai quen ten menos dispoñibilidade. 

En xeral, son moi participativos/as e as familias teñen unha actitude moi 

positiva ante as interaccións. 

A evolución da clase, dadas as circunstancias consideramos que é boa polo 

“feedback” que recibimos de todas familias sobre o traballo realizado, 

dúbidas, e fotografías e demais materiais.( En distintos graos, obviamente) 

As nosas conclusións son positivas, pola parte do traballo coordinado en todo 

momento do Equipo de ED. Infantil e por parte da evolución do alumnado e 

obvia implicación das familias. 

Publicidade  
As propostas son colgadas semanalmente na web do centro, cada titora 

avisa de este feito ao seu alumnado por diferentes canles xa mencionados.  
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Internet 

En 4º de educación infantil hai 4 alumnos/as  con problemas de internet ou 

equipamento dixital (50%). 

En 5º de educación infantil hai 1 alumno/a nesta situación (7’7%). 

En 6º de educación infantil son 3 alumnos/as con problemas de conexión 

(17’6%).  

Facendo un total de 8 alumnos/as con problemas para acceder a internet e 

contidos dixitais.  

 


