
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2019-2020. 
 

CENTRO: CEIP ROSALÍA DE CASTRO (BÓVEDA). 

CURSOS: 3, 4 E 5 ANOS. 

 
 

INSTRUCIÓNS DO 27 DE ABRIL DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, 

FORMACIÓN PROFESIONALE INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO 

DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019/20, NOS CENTROS DOCENTES 

DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. 

 



3 ANOS: 
 
 

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 

 
 

1. Identifica sentimentos e sensacións. 
2. Coñece como medra unha planta. 

 
3. Clasifica obxectos pola forma, cor, tamaño. 

 
4. Recoñece a serie numérica(1,2,3) 
5. Perfecciona o trazo. 
6. Recoñece vogais traballadas( a, e,i,o,u) 
7. Comprende mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita atenta e respectuosa. 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 
1. Competencia en comunicación lingüística. Traballamos coa escoita de contos, formulando 

preguntas e xerando respostas , algunhas das 
actividades que se poden traballar do seguinte xeito: 
facemos  preguntas aos nenos referidos a este , 
coma ¿que lle pasou?, ¿onde sucedeu?, ¿que farías ti 
se es o protagonista do conto...tamén traballamos 
técnicas de Gianni RODARI coma: 

 
1. Binomio fantástico: Enlazamos dúas palabras do 
conto, inventando unha historia con elas. 
2. ¿Que pasaría si? Expomos interrogantes aos 
nenos sobre situacións inverosímiles. 
3. Series de palabras : Damos unha serie de palabras 
aos nenos , no cal evoquemos un conto coñecido por 
eles , xunto a un que rompa a serie. 
4. Ensalada de fábulas: Inventamos un conto, no que 
interveñan personaxes distintos; exemplo Dumbo e 
Garavanciño. Ademais de estas propostas tamén 
traballamos dramatizacións dos personaxes, 
inventamos outro conto co personaxe principal, 
experimentar con modulacións da voz para cada 
personaxe... 
Podemos facer un debuxo do conto, modelar os 
personaxes con plastilina... 
Propostas de contos: 

1. Garavanciño. 
2. O polo Pepe. 
3. A chicharra e a formiga. 
4. A galiña Paulina. 
5. A que sabe a lúa. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 



6. Sofía, la vaca que amaba la música. 
 

Inda que non os teñan na casa poden velos 
en Youtube, e traballaremos o proposto a 
partir da súa visualización. 

 
Outras actividades propostas nesta competencia son: 

 
– Escribir o nome propio (xa saben facelo) e 

poden tamén copiar o apelido. 
– Repasar as vogais traballadas ( A, E,I,O,U), 

con movementos no aire, en plastilina, 
seguindo puntiños, recortando as letras 
dunha revista, xornal... 

– Facer as vogais con elementos que teñades 
na casa e pegalas nun folio (lentellas, 
fabas..) 

– Facer as grafías das vogais con pintura de 
dedos. 

– Tamén atoparedes material das vogais 
maiúsculas para imprimir na seguinte páxina 
Web: 
https://www.orientacionandujar.es/20 
17/06/14/mil-librito-las-vocales-listo- 
imprimir-repasar/ 

– Canción das vogais 
https://www.youtube.com/watch? 
v=OHUktPPdTaM 

 

2. Competencia matemática. Contamos ata o número 3, cara diante e cara atrás, 
identificamos os números 1, 2, 3, identificando a 
súa grafía ( facer o número nun folio) coa súa 
cantidade correspondente ( pegar no número 1 un 
macarrón, no número 2 dous macarróns...) Intentar 
que eles soliños fagan o número. 

– Realizamos series( grande- pequeno) con 
pinturas. 

– Realizamos series círculo- cadrado con 
tapóns e con cadrados de cartón. 

– Poden imprimir material no seguinte 
enlace: 

– http://www.ciudad17.com/material- 
imprimible 

– https://arbolabc.com/ ( xogos 
interactivos). 

 

3. Competencia no coñecemento e a 
interacción co mundo físico. 

Traballamos a primavera e o horto , falamos cos 
nenos para que vaian e digan os cambios que ven 
dende a ventá das árbores, dándolles unha breve 
información de que as árbores están verdes, 



comezan a saír as flores, espertan animais que 
durmiron no inverno... 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gxUpyhp2nVg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uaKQCS_J34c 
 

No referente ao horto veremos como medra unha 
planta, plantamos fabas ou lentellas nun tarro de 
cristal para que os nenos vaian vendo como 
medran , como son as raíces, facéndolles 
interrogantes sobre o que observan cada día, e 
dándolles unha breve explicación do que precisan as 
plantas para poder vivir ( auga, terra, luz). 
Ademais poden mirar na neveira as verduras que 
teñen e explicarlles aos nenos que nacen de 
plantas. Podemos facer xogos de clasificar as 
verduras polas súas cores con froitas, polo tacto, 
polo tamaño etc.. 

 
Conversamos do que facíamos antes cando 
saíamos da casa, dándolles unha breve explicación 
do que esta a acontecer, para elo empregamos o 
conto de “ El monstro de los colores” adaptado ao 
coronavirus, e a canción de Sabela e as Zocas 
máxicas. 

 
https://www.infobae.com/teleshow/15e24a96-43fe- 
480d-9298-f37698fec361_video.html 

 

https://www.youtube.com/watch? 
v=upxzEMDoK9Y 

 

4. Tratamento da información e competencia 
dixital. 

Nestes intres poden descargar xogos na 
tablet, no móbil interactivos, as editoriais 
Santillana e Algaida dispoñen de recursos 
educativos online, poden descargar as App, e 
xogar cos nenos, é de balde e vai por idades. 

 
https://apps.apple.com/es/developer/grupo- 
santillana-de-ediciones-s-l/id445034184 

 

https://play.google.com/store/apps/details? 
id=com.santillana.increiblesmun3&hl=en_US 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details? 
id=es.algaida.palomitasdemaiz3&hl=es 



Ademais podeden facer o seguinte xogo interactivo 
cos nen@s dende o teléfono móvil 

https://www.youtube.com/watch? 
v=8hCNvaTI7JU , 

 

5. Competencia social e cidadá.  
Nesta competencia traballamos as habilidades 
sociais de xeito que lles permitan aos nen@s 
resolver conflitos, aprendendo a resolvelos cunha 
actitude positiva e tomar as súas propias decisións. 
Dado a situación na que nos atopamos, a forma na 
que podemos facelo vai ser a través das fábulas, na 
que nelas se produce un conflicto , hai unha 
solución ao problema e ademais danos unha 
ensinanza. 

 
O máis importante é que eles dean unha solución 
o problema que expomos e como o resolverían. 

– A chicharra e a formiga. 
– A raposa e as uvas. 
– A lebre e a tartaruga. 
– O rato de campo e o rato de cidade... 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos 
-infantiles/fabulas-de-esopo-para-ninos/ 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos 
-infantiles/9-fabulas-cortas-para-leer-a-los-ninos/ 

 

https://arbolabc.com/fabulas-para-ni%C3%B1os 
 
 

6. Competencia cultural e artística. Faremos unha visita virtual ao museo do ferrocarril 
en Monforte, dado a importancia que tivo a estación 
en tempos atrás. 
No seguinte blog hai información acerca del: 
http://www.monfortedelemos.es/es/contenidos.asp? 
sec=31&id=630 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Ferrocarril 
_de_Galicia 

 

https://www.cultura.gal/es/nova/42924 
 
 

http://www.jrcasan.com/Noticias/renfe/museo.htm 
 

7. Competencia para aprender a aprender.  
Nesta competencia traballamos contidos que xa 
aprendemos, ímolos aplicar nun lapbook 
https://babycaprichos.com/lapbook- 



definicion-ideas-consejos/ 
Nesta páxina Web indica como hai que facelo, 
de xeito resumido, sería nunha cartolina dobrada 
ir pegando información (ou debuxos neste caso) 
dobrados , para cando se abra o papel apareza a 
información ou debuxo. 

 
Faremos un sobre as plantas, o horto, dado que 
como xa o traballamos na competencia 
coñecemento e interacción co mundo físico, sería 
interesante ver o que aprenderon mediante as súas 
producións, e na outra páxina da cartolina poden 
pegar verduras, froitas de catálogos de 
supermercados , para ir facendo unha comparación 
de como evolucionan as plantas, dende a súa 
plantación ata o resultado final. 

 

8. Autonomía e iniciativa persoal. Traballamos a autoestima , as diferenzas e igualdades 
entre as persoas, o control emocional... 
Contos nos que se traballan estas cousiñas. 

 
– Como mola tu escoba. 
– A cebra Camila. 
– El montruo de los colores. 
– El cazo de Lorenzo. 
– Orellas de bolboreta. 
– De que color es un beso. 
– A manchas ou a raias. 

Despois da escoita dos conto, que están en 
Youtube, podes reflexionamos cos nen@s sobre os 
valores que transmiten, emocións.... 

 

 
2.AVALIACIÓN:  

 

 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS: a avaliación terá en conta 
os obxectivos xerais da etapa, os contidos 

curriculares e criterios de avaliación de cada 
área ou ámbito de experiencia. Para avaliar 

teremos en conta o observado na 1ª e 2ª 
avaliación mediante a observación directa e 

sistemática, ademais teremos en conta o 
observado nas vídeo chamadas e no progreso 
nos traballos de xeito oral por vídeo chamada 

cos nen@s e mediante a observación en directo 
da realización das tarefas. Hai Feed-back 
(RETROALIMENTACIÓN), dado que as 

familias envían os traballos dos nenos(foto). 



 INSTRUMENTOS: os principais instrumentos, 
técnicas e fontes de información do proceso de 

avaliación son: observación directa e sistemática 
mediante as vídeo chamadas, análise das 

producións dos nenos en directo, entrevistas e 
charlas coas familias e terei en conta os meus 

anecdotarios. 

CUALIFICACIÓN FINAL: Na educación infantil os termos de avaliación 
son cualitativos, de tal xeito que teremos en 

conta os termos establecidos nas dúas primeiras 
avaliacións, ( SEN DIFICULTADE, EN 
PROCESO E CON DIFICULTADE) non 

obstante se hai algún neno que teña “ CON 
DIFICULTADE” valorarase a opción de porlle 
“EN PROCESO” e se ten “EN PROCESO “, 

valorarase a opción de porlle “SEN 
DIFICULTADE”. 

 
 
 

3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA 3º TRIMESTRE (repaso, reforzo e no seu caso 
ampliación) 
 

1.ACTIVIDADES: As actividades propostas para este trimestre son 
principalmente os libros que teñen na casa, 
orientacións de como traballar na casa no 

proposto nas competencias básicas, e propostas 
de contos a maiores que vanse propoñendo 

semanalmente na páxina web do centro. 
 

En canto as actividades de repaso, reforzo e 
ampliación , cada pai de xeito personalizo ten 

vía online (Whatsapp, correo electrónico) 
diferentes propostas. Ademais cólganse 

propostas na páxina Web do centro 
semanalmente. 

 
2. METODOLOXIA (ALUMNADO CON 

CONECTIVIDADE, NESTE CASO) 

 
Nestes intres o principio metodolóxico vai ser a 
globalización, con actividades globalizadoras 
que ademais permítanlles aos nenos realizar 
aprendizaxes significativas, é dicir que lles 

permitan integrar os novos coñecementos aos 
que xa tiñan, outro aspecto metodolóxico que 

empregamos é o xogo como principal eixe 
motivador, con actividades manipulativas coma 
contar ata 3 con macarróns, observar vídeos de 
contos e cancións, e xogar de forma interactiva 
mediante as App. A colaboración coas familias 
é fundamental explicándolles como axudar aos 

nenos coa resolución das tarefas, e non podemos 
esquecer que os nenos da clase nestes intres 



 socializan de xeito interactivo mediante a 
aplicación Webex, e vídeo chamadas por 

Whatsapp. 

3. MATERIAIS E RECURSOS: Os materiais empregados son os libros que os 
nenos teñen na casa, o material ofrecido vía 

online a través da páxina Web do centro, tanto 
arquivos e pdf, Apps, cancións e contos 

online... Recursos: material funxible(libros de 
texto), arquivos pdf, ordenador, tablets, móbil. 

 
 
 

4 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE: 
 
 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS 
FAMILIAS: 

Semanalmente na páxina Web do centro 
cólganse as propostas de tarefas para realizar, 

ademais tamén vía Whatsapp, cada martes 
(vídeo chamada) chámase os nenos de 3 anos, 

para indicarlles tarefas e axudarlles, fálase coas 
familias para ver avances, obstáculos... 

PUBLICIDADE: Semanalmente na páxina Web do 
centro cólganse as propostas 
semanais. 

 
 

4 ANOS: 
 
 

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 

 
 

1. Identifica sentimentos e sensacións. 
2. Identifica as plantas coma seres vivos. 

 
3. Agrupa elementos atendendo a diferentes criterios. 
4. Recoñece a serie numérica(1,2,3)e (4,5,6) 
5. Perfecciona o trazo. 
6. Recoñece vogais traballadas( a, e, i, o, u) e consoantes(p) 
7. Expresa opinións vocalizando adecuadamente . 
8. Relata contos na medida das súas posibilidades. 

 

 
 

1. Competencia en comunicación 
lingüística. 

 
Traballamos coa escoita de contos, formulando 
preguntas e xerando respostas , algunhas das actividades 
pódense traballar do seguinte xeito: 
facemos preguntas referidos a este, coma ¿que lle 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 



pasou?, ¿onde sucedeu?, ¿que farías ti se es o 
protagonista do conto...tamén pódese traballar técnicas 
de Gianni RODARI coma: 

 
1. Binomio fantástico: Enlazamos dúas palabras do 
conto, inventando unha historia con elas. 
2. ¿Que pasaría si? Expomos interrogantes aos nenos 
sobre situacións inverosímiles. 
3. Series de palabras : Damos unha serie de palabras aos 
nenos , no cal evoquemos un conto coñecido por eles , 
xunto a un que rompa a serie. 
4. Ensalada de fábulas: inventamos un conto, no que 
interveñan personaxes distintos; exemplo “Os tres 
porquiños” e “Pinoquio”. Ademais de estas propostas 
tamén traballamos dramatizacións dos personaxes, 
inventamos outro conto co personaxe principal, 
experimentamos con modulacións da voz para cada 
personaxe... 
Podemos facer un debuxo do conto, modelar os 
personaxes con plastilina... 
Propostas de contos: 

1. Lobo feroz. 
2. No quiero ser un pulpo. 
3. Tres desexos. 
4. Bebé bigotes. 
5. Los siete cabritos. 
6. Mari Luz avestruz. 
7. Sofía, la vaca que amaba la música. 

 
Inda que non os teñan na casa poden velos en 
Youtube. 

 
Tamén en Youtube teñen cancións dos contos traballados 
na aula (A princesado Caurel, Cocorico, Chocolata, Mª 
Luz avestruz...) 

 
Outras actividades propostas nesta competencia son: 

 
– Escribir o nome propio en minúscula (xa saben 

facelo) e poden tamén copiar o apelido. 
– Repasar as vogais traballadas ( A, E,I,O,U) e 

minúscula (a, e, i, o, u), con movementos no 
aire, en plastilina, seguindo puntiños, 
recortando as letras dunha revista, xornal...e a 
consoante P, maiúscula e minúscula. 

– Facer as vogais e consoante P con elementos que 
teñades na casa e pegalas nun folio(lentellas, 
fabas..) 

– Facer as grafías das vogais e consoante P con 
pintura de dedos. 

– Na seguinte páxina Web hai material das 
vogais minúsculas e letra P para imprimir : 



https:http://www.ciudad17.com/ 
– https://www.orientacionandujar.es/2018/ 

03/05/cuaderno-caligrafia- 
grafomotricidad-vocales/ 

 

– Canción das vogais 
https://www.youtube.com/watch? 
v=OHUktPPdTaM e para a letra P 

https://www.youtube.com/watch? 
v=TTCVAWc7qXw 

 

2. Competencia matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Competencia no coñecemento e a 
interacción co mundo físico. 

 
Contamos ata o número 6, cara diante e cara atrás, 
identificamos os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 identificando 
a súa grafía (farán o número nun folio) coa súa 
cantidade correspondente ( pegarán no número 4, catro 
macarróns, no número 2 dous macarróns..) Intentaremos 
que eles soliños fagan o número ( grafía). 

– Realizamos series( grande- pequeno- mediano) 
con pinturas. 

– Realizamos series círculo- cadrado- triángulo- 
rectángulo, con tapóns, con cadrados de cartón, 
triángulos con plastilina e rectángulos 
empregando un folio recortado. 

– Poden imprimir material no seguinte enlace: 
– http://www.ciudad17.com/material- 

imprimible 
– https://arbolabc.com/ ( xogos interactivos). 

https://www.orientacionandujar.es/2017/02/08 
/100-fichas-actividades-matematicas- 
infantil/100-fichas-de-actividades-de- 
matematicas-en-infantil/ 
Traballamos a primavera e o horto na escola, falamos 
cos nenos para que vaian e digan os cambios que ven 
dende a ventá das árbores, dándolles unha breve 
información de que as árbores están verdes, comezan a 
saír as flores, espertan animais que durmiron no 
inverno... 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gxUpyhp2nVg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uaKQCS_J34c 
 

No referente ao horto veremos como medra unha planta, 
podedes plantar fabas ou lentellas nun tarro de cristal 
para que os nenos vaian vendo como medra , como son 
as raíces, facéndolles interrogantes sobre o que observan 
cada día, e dándolles unha breve explicación do que 



precisan as plantas para poder vivir ( auga, terra, luz). 
Ademais as familias poden mirar na neveira as 
verduras que teñen e explicarlles aos nenos que nacen 
de plantas. Podemos facer xogos de clasificar as 
verduras polas cores , polo tacto, polo tamaño etc.. 

 
Conversaremos do que antes facíamos cando saíamos 

da casa, facéndolles unha breve explicación do que esta 
a acontecer, para elo podedes empregar o conto de “ El 
monstro de los colores” adaptado ao coronavirus, e a 
canción de Sabela e as Zocas máxicas. 

 
https://www.infobae.com/teleshow/15e24a96-43fe- 
480d-9298-f37698fec361_video.html 

 

 
4. Tratamiento da información e 
competencia dixital. 

https://www.youtube.com/watch?v=upxzEMDoK9Y 
Nestes intres poden descargar xogos na tablet, 
no móbil, as editoriais Santillana e Algaida 
dispoñen de recursos educativos online, poden 
descargar as App, e xogar cos nenos, é de balde 
e vai por idades. 
https://apps.apple.com/es/developer/grupo- 
santillana-de-ediciones-s-l/id445034184 

 

https://play.google.com/store/apps/details? 
id=com.increiblesmun4&hl=en_US 

 

https://play.google.com/store/apps/details? 
id=es.algaida.palomitasdemaiz3&hl=es 

 
 

 
 
 
 

5. Competencia social e cidadá. 

Ademais poden facer o seguinte xogo 
interactivo cos nen@s  dende o teléfono  móbil 

https://www.yoUtUbe.com/watch? 
v=8hCNvaTI7JU 

Nesta competencia traballamos as habilidades sociais de 
xeito que lles permitan aos nen@s resolver conflitos, 
aprendendo a resolvelos cunha actitude positiva e tomar 
as súas propias decisións. Dado a situación na que nos 
atopamos, a forma na que podemos facelo vai ser a 
través das fábulas, na que nelas se produce un conflito , 
hai unha solución ao problema e ademais danos unha 
ensinanza. 
O máis importante e que eles dean unha solución 
o problema que expón e como o resolverían. 

– A chicharra e a formiga. 
– A raposa e as uvas. 
– A lebre e a tartaruga. 
– O rato de campo e o rato de cidade... 
– La lechera. 



https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos- 
infantiles/fabulas-de-esopo-para-ninos/ 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos- 
infantiles/9-fabulas-cortas-para-leer-a-los-ninos/ 

 

https://arbolabc.com/fabulas-para-ni%C3%B1os 
 
 

6. Competencia cultural e artística. Faremos unha actividade virtual ao museo do 
ferrocarril en Monforte, dado a importancia que tivo a 
estación de Monforte en tempos atrás. 
Por elo vou a poñer as seguintes fotografías para que os 
nenos poidan ver na casa o museo. 
No seguinte Blog tedes información acerca del: 
http://www.monfortedelemos.es/es/contenidos.asp? 
sec=31&id=630 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Ferrocarril_de 
_Galicia 

 

7. Competencia para aprender a 
aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Autonomía e iniciativa persoal. 

Nesta competencia traballamos cos contidos que xa 
aprendimos, ímolos aplicar nun lapbook 
https://babycaprichos.com/lapbook-definicion- 
ideas-consejos/ nesta páxina web indica como hai 
que facelo, (de xeito resumido, sería nunha cartolina 
dobrada ir pegando información (ou debuxos neste caso) 
dobrados , para cando se abra o papel apareza a 
información ou debuxo.) 
Faremos un lapbook sobre as plantas, o horto, dado que 
como xa o traballamos na competencia coñecemento e 
interacción co mundo físico, é interesante ver o que 
aprenderon mediante as súas producións ( debuxos), e 
na outra páxina da cartolina podedes pegar verduras, 
froitas de catálogos de supermercados , para ir facendo 
unha comparación de como evolucionan as plantas, 
dende a súa plantación ata o resultado final. 
Traballamos a autoestima , as diferenzas e iguais entre 
as persoas, o control emocional... 
Contos nos que se traballan estas cousiñas. 

 
– Como mola tu escoba. 
– A cebra Camila. 
– El cazo de Lorenzo. 
– Orellas de bolboreta. 
– De que color es un beso. 
– A manchas ou a raias. 
– O lobo que quería cambiar de cor. 

Despois da escoita dos conto, que están en 
Youtube, reflexionamos cos nen@s sobre os 
valores que 



 
 

 2 AVALIACIÓN:  
 

 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS: a avaliación terá en conta 
os obxectivos xerais da etapa, os contidos 

curriculares e criterios de avaliación de cada 
área ou ámbito de experiencia. Para avaliar 

teremos en conta o observado na 1ª e 2ª 
avaliación mediante a observación directa e 

sistemática, ademais teremos en conta o 
observado nas vídeo chamadas e no progreso 
nos traballos de xeito oral por vídeo chamada 

cos nen@s e mediante a observación en directo 
da realización das tarefas. Hai Feed-back 
(RETROALIMENTACIÓN), dado que as 

familias envían os traballos dos nenos(foto). 

 INSTRUMENTOS: os principais instrumentos, 
técnicas e fontes de información do proceso de 

avaliación son: observación directa e sistemática 
mediante as vídeo chamadas, análise das 

producións dos nenos en directo, entrevistas e 
charlas coas familias e terei en conta os meus 

anecdotarios. 

CUALIFICACIÓN FINAL: Na educación infantil os termos de avaliación 
son cualitativos, de tal xeito que teremos en 

conta os termos establecidos nas dúas primeiras 
avaliacións, ( SEN DIFICULTADE, EN 
PROCESO E CON DIFICULTADE) non 

obstante se hai algún neno que teña “ CON 
DIFICULTADE” valorarase a opción de pórlle 
“EN PROCESO” e se ten “EN PROCESO “, 

valorarase a opción de pórlle “SEN 
DIFICULTADE”. 

 
 
 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA 3º TRIMESTRE (repaso, reforzo e no seu caso 
ampliación) 

 

1.ACTIVIDADES: As actividades propostas para este trimestre son 
principalmente os libros que teñen na casa, 
orientacións de como traballar na casa no 

proposto nas competencias básicas, e propostas 
de contos a maiores que vanse propoñendo 
semanalmente na páxina Web do centro. 

 
En canto as actividades de repaso, reforzo e 

ampliación , cada pai de xeito personalizo ten 

transmiten, emocións.... 



 vía online (páxina web do centro, correo 
electrónico ou mensaxe de Whatsapp) 

arquivos en pdf para descargar. 

2. METODOLOXIA( ALUMNADO CON 
CONECTIVIDADE, NESTE CASO) 

Nestes intres o principio metodolóxico vai ser a 
globalización, con actividades globalizadoras 
que ademais permítanlles aos nenos realizar 
aprendizaxes significativas, é dicir que lles 

permitan integrar os novos coñecementos aos 
que xa tiñan, outro aspecto metodolóxico que 

empregamos é o xogo como principal eixe 
motivador, con actividades manipulativas coma 

contar ata 6 con lentellas, observar vídeos de 
contos e cancións, e xogar de forma interactiva 
mediante as App. A colaboración coas familias 
é fundamental explicándolles como axudar aos 

nenos coa resolución das tarefas, e non podemos 
esquecer que os nenos da clase nestes intres 
socializan de xeito interactivo mediante a 
aplicación Webex, e vídeo chamadas por 

Whatsapp. 

3. MATERIAIS E RECURSOS: Os materiais empregados son os libros que os 
nenos teñen na casa, o material ofrecido vía 

online a través da páxina Web do centro, tanto 
arquivos e pdf, Apps, cancións e contos 

online... Recursos: material funxible(libros de 
texto), arquivos pdf, ordenador, tablets, móbil. 

 
 
 

4 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE: 
 

 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS 
FAMILIAS: 

Semanalmente na páxina Web do centro 
cólganse as propostas de tarefas para realizar, 

ademáis tamén vía Whatsapp, cada 
mércores(videochamada) chámase os nenos de 3 
anos, para indicarlles tarefas e axudarlles, fálase 

coas familias para ver avances, obstáculos... 

PUBLICIDADE: Semanalmente na páxina Web do 
centro cólganse as propostas 
semanais. 

 

5 ANOS: 
 
 

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 

 

1. Identifica sentimentos propios e alleos. 
2. Describe coidados das plantas . 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 



3. Clasifica obxectos pola forma, cor, tamaño. 
 
4. Vivencia a serie numérica(,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)( máis , menos). 

 
5. Perfecciona as grafías. 
6. Iniciouse no proceso lector. 
7. Comprende contos, fábulas... 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 
1. Competencia en comunicación 
lingüística. 

 
Traballamos coa escoita de contos, formulando preguntas 
e xerando respostas , algunhas das actividades que faremos 
son: podemos facerlles preguntas aos nenos referidos a 
este , coma ¿que lle pasou?, ¿onde sucedeu?, ¿que farías ti 
se es o protagonista do conto...tamén traballamos técnicas 
de Gianni RODARI coma: 

 
1. Binomio fantástico: Enlazamos dúas palabras do conto, 
inventando unha historia con elas. 
2. ¿Que pasaría si? Expomos interrogantes aos nenos 
sobre situacións inverosímiles. 
3. Series de palabras : Damos unha serie de palabras aos 
nenos, no cal evoquemos un conto coñecido por eles, 
xunto a un que rompa a serie. 
4. Ensalada de fábulas: inventamos un conto, no que 
interveñan personaxes distintos; exemplo “Carapuchiña 
vermella” e a “Ratiña presumida”. 
Ademais de estas propostas tamén traballamos 
dramatizacións dos personaxes, inventamos outro conto 
co personaxe principal, experimentamos con modulacións 
da voz para cada personaxe... 
Faremos un debuxo do conto, modelar os personaxes con 
plastilina... 

 
Propostas de contos: 

1. Lobo feroz. 
2. Un gato en un árbol. 
3. Chocolata. 
4. A princesa do Caurel. 
5. A cousa que máis doe no mundo. 
6. Pétala. 
7. Caracois. 
8. Sofía, la vaca que amaba la música. 

 
Inda que non os teñan na casa poden velos en 
Youtube, e traballar o proposto a partir da súa 
visualización. 

 
Outras actividades propostas nesta competencia son: 

 
– Escribir o nome ,apelido e data en minúscula. 



– Repasar as letriñas traballadas ( a, e ,i, o ,u, p ,t, m, 
l,s ,n ,ñ ,ll,d, c, z, b,v, r,rr...), con movementos no 
aire, en plastilina, seguindo puntiños, recortando as 
letras dunha revista, xornal... 

– Facer un pequeno ditado coas consoantes 
traballadas. 

– Escribir verbas que empecen polas consoantes 
traballadas.. 

– Tamén atoparedes material de letriñas para 
imprimir na seguinte páxina web: 
https://www.orientacionandujar.es/2017/0 
6/14/mil-librito-las-vocales-listo-imprimir- 
repasar/ 

– Para traballar as letriñas propoño o seguinte enlace, 

– https://www.youtube.com/watch? 
v=66QpUz18Ewk 

 

PROPOSTA DE LECTURAS: 
 

https://miscosasdemaestra.blogspot.com/2017/0 
9/letrilandia-material-el-pais-de-las.html 

 

 
2. Competencia matemática. 

Contamos ata o número 10, cara diante e cara atrás, 
identificamos os números 0,1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10 
identificando a súa grafía ( poden facer os números nun 
folio) coa súa cantidade correspondente ( poden pegar no 
número 8 , oito macarróns, no número 2 dous macarróns..) 
Intentar que eles soliños fagan o número. 

– Realizamos series( alto- baixo) con pinturas. 
– Realizamos series círculo- cadrado con tapóns e 

con cadrados de cartón, triángulos feitos con 
plastilina, rectángulos realizados por eles mesmos 
nun folio e óvalos. 

– Poden imprimir material no seguinte enlace: 
– http://www.ciudad17.com/material- 

imprimible 
– https://www.orientacionandujar.es/2017/0 

2/08/100-fichas-actividades-matematicas- 
infantil/100-fichas-de-actividades-de- 
matematicas-en-infantil/ 

– https://arbolabc.com/ ( xogos interactivos). 
 

 
3. Competencia no coñecemento e a 
interacción co mundo físico. 

Traballamos a primavera e o horto na escola, falamos cos 
nenos para que vaian e digan os cambios que ven dende a 
ventá das árbores, dándolles unha breve información de 
que as árbores están verdes, comezan a saír as flores, 
espertan animais que durmiron no inverno... 



https://www.youtube.com/watch?v=gxUpyhp2nVg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uaKQCS_J34c 
 

No referente ao horto vemos como medra unha planta, 
plantarán fabas ou lentellas nun tarro de cristal para que os 
nenos vaian vendo como crece , como son as raíces, 
facemos interrogantes sobre o que observan cada día, e 
dándolles unha breve explicación do que precisan as 
plantas para poder vivir ( auga, terra, luz). 
Ademais poden mirar na neveira as verduras que teñen e 
clasificar as verduras por colores con froitas, polo tacto, 
polo tamaño etc.. 

 
Ademais de todo conversaremos do que antes facíamos 
cando saíamos da casa, dándolles unha breve explicación 
do que esta a acontecer, para elo podemos empregar o 
conto de “ El monstro de los colores” adaptado al 
coronavirus, e a canción de Sabela e as Zocas máxicas. 

 
https://www.infobae.com/teleshow/15e24a96-43fe-480d- 
9298-f37698fec361_video.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=upxzEMDoK9Y 
 

4. Tratamento da información e 
competencia dixital. 

 
Nestes intres poden descargar xogos na tablet, no 
móbil, as editoriais Santillana e Algaida dispoñen 
de recursos educativos online, poden descargar as 
app, e xogar cos nenos, é de balde e vai por idades. 
https://apps.apple.com/es/developer/grupo- 
santillana-de-ediciones-s-l/id445034184 

 

https://play.google.com/store/apps/details? 
id=com.santillana.increiblesmun5&hl=en_US 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details? 
id=es.algaida.palomitasdemaiz3&hl=es 

 
 

Ademais poden facer o seguinte xogo interactivo 
cos nen@s dende o teléfono móbil 

https://www.youtube.com/watch? 
v=8hCNvaTI7JU 

 
 

5. Competencia social e cidadá.  
Nesta competencia traballamos as habilidades sociais de 
xeito que lles permitan aos nen@s resolver conflitos, 
aprendendo a resolvelos cunha actitude positiva e tomar as 



súas propias decisións. Dado a situación na que nos 
atopamos, a forma na que podemos facelo vai ser a través 
das fábulas, na que nelas se produce un conflito, hai unha 
solución ao problema e ademais danos unha ensinanza. 
O máis importante e que eles dean unha solución o 
problema que expón e como o resolverían o problema . 

– A chicharra e a formiga. 
– A raposa e as uvas. 
– A lebre e a tartaruga. 
– O rato de campo e o rato de cidade... 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos- 
infantiles/fabulas-de-esopo-para-ninos/ 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos- 
infantiles/9-fabulas-cortas-para-leer-a-los-ninos/ 

 
https://arbolabc.com/fabulas-para-ni%C3%B1os 

 

6. Competencia cultural e artística. Faremos unha actividade visita virtual ao museo do 
ferrocarril en Monforte, dado a importancia que tivo a 
estación de Monforte en tempos atrás. 

 
No seguinte Blog hai información acerca del: 
http://www.monfortedelemos.es/es/contenidos.as 
p?sec=31&id=630 
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Ferrocarril_de_G 
alicia 
https://www.cultura.gal/es/nova/42924 
http://www.jrcasan.com/Noticias/renfe/museo.htm 

 

7. Competencia para aprender a 
aprender. 

Nesta competencia traballamos cos contidos que xa 
aprendemos, ímolos aplicar nun lapbook 
https://babycaprichos.com/lapbook-definicion- 
ideas-consejos/ nesta páxina web indica como hai que 
facelo, de xeito resumido, sería nunha cartolina dobrada ir 
pegando información (ou debuxos neste caso) dobrados , 
para cando se abra o papel apareza a información ou 
debuxo. 

 
Faremos un sobre as plantas, o horto, dado que como xa o 
traballamos na competencia  coñecemento e interacción 
co mundo físico, sería interesante ver o que aprenderon 
mediante as súas producións, e na outra páxina da 
cartolina podedes pegar verduras, froitas de catálogos de 
supermercados , para ir facendo unha comparación de 
como evolucionan as plantas, dende a súa plantación ata o 
resultado final. 

 

8. Autonomía e iniciativa persoal. Traballamos a autoestima , as diferenzas ... 
Contos nos que se traballan estas cousiñas. 



 
 

 2. AVALIACIÓN: 
 

AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS: A avaliación terá en 
conta os obxectivos xerais da etapa, os contidos 

curriculares e criterios de avaliación de cada 
área ou ámbito de experiencia. Para avaliar 

teremos en conta o observado na 1ª e 2ª 
avaliación mediante a observación directa e 

sistemática, ademais teremos en conta o 
observado nas vídeo chamadas e no progreso 
nos traballos de xeito oral por vídeo chamada 

cos nen@s e mediante a observación en directo 
da realización das tarefas. Hai Feed-back 
(RETROALIMENTACIÓN), dado que as 

familias envían os traballos dos nenos(foto). 
 INSTRUMENTOS: Os principais instrumentos, 

técnicas e fontes de información do proceso de 
avaliación son: observación directa e sistemática 

mediante as vídeo chamadas, análise das 
producións dos nenos en directo, entrevistas e 
charlas coas familias e terei en conta os meus 

anecdotarios. 

CUALIFICACIÓN FINAL: Na educación infantil os termos de avaliación 
son cualitativos, de tal xeito que teremos en 

conta os termos establecidos nas dúas primeiras 
avaliacións, ( SEN DIFICULTADE, EN 
PROCESO E CON DIFICULTADE) non 

obstante se hai algún neno que teña “ CON 
DIFICULTADE” valorarase a opción de porlle 
“EN PROCESO” e se ten “EN PROCESO “, 

valorarase a opción de ponrlle “SEN 
DIFICULTADE”. 

 
3 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA 3º TRIMESTRE (repaso, reforzo e no seu caso 
ampliación) 

 

1.ACTIVIDADES: As actividades propostas para este trimestre son 
principalmente os libros que teñen na casa, 

– Como mola tu escoba. 
– A cebra camila. 
– El montruo de los colores. 
– El cazo de Lorenzo. 
– Orellas de bolboreta. 
– Sofía, la vaca que amaba la música. 
– A manchas ou a raias. 

Despois da escoitar dos conto, (que están en Youtube), 
reflexionamos cos nen@s sobre os valores que transmiten, 
emocións.... 



 orientacións de como traballar na casa no 
proposto nas competencias básicas, e propostas 

de contos a maiores que vanse propoñendo 
semanalmente na páxina Web do centro. 

 
En canto as actividades de repaso, reforzo e 

ampliación , cada pai de xeito personalizo ten 
vía online (páxina Web do centro, correo 

electrónico ou mensaxe de Whatsapp) 
arquivos en pdf para descargar. 

2. METODOLOXIA( ALUMNADO CON 
CONECTIVIDADE, NESTE CASO) 

Nestes intres o principio metodolóxico vai ser a 
globalización, con actividades globalizadoras 
que ademais permítanlles aos nenos realizar 
aprendizaxes significativas, é dicir que lles 

permitan integrar os novos coñecementos aos 
que xa tiñan, outro aspecto metodolóxico que 

empregamos é o xogo como principal eixe 
motivador, con actividades manipulativas coma 

contar ata 10 con botóns, observar vídeos de 
contos e cancións, e xogar de forma interactiva 
mediante as App. A colaboración coas familias 
é fundamental explicándolles como axudar aos 

 
nenos coa resolución das tarefas, e non 

podemos esquecer que os nenos da clase nestes 
intres socializan de xeito interactivo mediante a 

aplicación Webex, e videochamadas por 
Whatsapp. 

3. MATERIAIS E RECURSOS: Os materiais empregados son os libros que os 
nenos teñen na casa, o material ofrecido vía 

online a través da páxina Web do centro, tanto 
arquivos e pdf, Apps, cancións e contos 

online... Recursos: material funxible(libros de 
texto), arquivos pdf, ordenador, tablets, móbil. 

 
 
 

4 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE: 
 

 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS 
FAMILIAS: 

Semanalmente na páxina Web do centro 
cólganse as propostas de tarefas para realizar, 

ademais tamén vía Whatsapp, cada 
xoves( videochamada) chámase os nenas de 5 

anos, para indicarlles tarefas e axudarlles, fálase 
coas familias para ver avances, obstáculos... 

PUBLICIDADE: Semanalmente na páxina Web do 
centro cólganse as propostas 
semanais. 

 


