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1. PRESENTACIÓN 

 Esta programación  vai dirixida a catro aulas de cuarto curso de EI., 
traballando por proxectos e a aprendizaxe da lecto-escritura baixo un enfoque 
constructivista. 
 Consideramos o traballo por proxectos como  unha estratexia educativa 
integral, que permite ao alumnado explorar as súas áreas de interese dentro do 
currículo establecido, mantendo diferentes estados de aprendizaxe, tendo en 
conta antecedentes culturais e niveis de habilidade distintos. O alumnado 
planea, implementa e avalía proxectos que teñen aplicación no mundo real 
máis alá da aula.  
 Realízase unha aprendizaxe constructivista que favorece a autonomía, a 
aprendizaxe significativa e amosa as relación entre todas as disciplinas. 
 A mestra non o sabe todo, un proxecto é algo creativo e único, que  
permite crear situacións que favorecen a aprendizaxe e permite achegarnos á 
realidade, empregando  diferentes medios e recursos. 
 

2. OBXECTIVOS XERAIS Decreto 330/2009 do 4 de xuño de 2009 

1. Formarse unha autoimaxe axustada e positiva,identificando gradualmente as 
propias características,posibilidades e limitacións a través da interacción coas 
outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando maior 
autonomía persoal. 
2. Coñecer e representar o propio corpo, identificándoas súas partes e 
algunhas das súas funcións, descubríndoas posibilidades de acción e de 
expresión,e coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e 
movementos. 
3. Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e 
ser capaces de expresalos e comunicalos, así como identificar e respectar 
tamén os das outras persoas. 
4.Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar tarefas 
sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas 
frustracións e manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades 
que se presentan, do o sentimento de autoconfianza e sendo quen de solicitar 
axuda. 
5. Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras 
persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración 
e mais evitando a adopción de comportamentos de submisión ou dominio. 
6. Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa 
seguridade, a hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando 
e gozando das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 
7. Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no 
desenvolvemento das tarefas. 



8. Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: 
idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas... 
9.Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación 
propia, o desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto 
ás demais persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a 
aceptación da identidade sexual e cultural. 

3.CONTIDOS COMP. 
BÁSICAS 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

B1:O corpo é a propia imaxe 

-Exploración do propio corpo, recoñecendo progresivamente as súas 
características e posibilidades para chegar á toma de conciencia do 
propio esquema corporal. 

AA 
CSC 
SIEEA 

-Identificación, manifestación, regulación e control das necesidades 

básicas do corpo. 

SIEEA 

-Adquisición de confianza nas capacidades propias. SIEEA 

-Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. SIEEA 

-Potenciación da construción do esquema corporal para pasar 
progresivamente a sentir as partes que o integran. 

SIEEA 

-Recoñecemento das percepcións sensoriais . SIEEA 

-Aceptación da propia imaxe corporal e gozo xogando co seu corpo, 
desenvolvendo accións e iniciativas individuais e grupais, empregando 
as posibilidades expresivas do propio corpo –a través de xestos, 
movementos, xogos, danzas...- 

SIEEA 

-Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, 
vivencias, preferencias e intereses propios e das demais persoas. 

SIEEA 

-Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, confiando 
nas súas posibilidades e recoñecendo as limitacións propias. 

SIEEA 

-Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da 
identidade e características das demais persoas, evitando actitudes 
discriminatorias. 

SIEEA 

-Recoñecemento e vivencia das referencias espazo-temporais en 
relación co propio corpo, cos obxectos, co contorno e coas demais 
persoas. 

SIEEA 
CL 

B2:Xogo e movemento 

-Participación nos xogos e na actividade motriz, amosando actitudes de 
iniciativa e constancia.  

CSC 
AA 

-Gozo co xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo unha 

actitude de axuda e cooperación con iguais e con persoas adultas. 

Aceptación do xogo como medio de desfrute e de relación cos demais. 

CSC 
SIEEA 

-Adaptación do ton e da postura ás características do obxecto, da outra 
persoa, da súa acción e da situación. 

SIEEA 
CEC 

- Comprensión, aceptación e valoración de regras para xogar. SIEEA 
AA 
CSC 

-Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas. SIEEA 



-Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas e 
grosas. 

SIEEA 

-Adquisición dun maior dominio das súas capacidades corporais: 
desenvolvemento das habilidades motoras, do control de ton, do 
equilibrio e da respiración. 

CSC 
CEC 
SIEEA 

-Adquisición de nocións básicas de orientación e coordinación de 
movementos. 

CEC 

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

SIEEA 
AA 

B3:A actividade cotiá 

-Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de 

tarefas . 

CSC 

-Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e 
progresiva autonomía na súa realización, regulando o propio 
comportamento, para camiñar cara á resolución pacifica de conflitos. 

SIEEA 
AA 

-Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude 
positiva para establecer relación de afecto coas persoas adultas e 
iguais, aceptando a diversidade. 

SIEEA 
AA 
CEC 

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

AA 

-Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal:  capacidades, 
actitudes e coñecementos, aplicándoos nas súas actividades diarias. 

SIEEA 
AA 

B4: O coidado persoal e a saúde 

-Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, 

alimentación, descanso...-. 

CEC 
CSC 

-Iniciación na práctica de accións que favorezan a interacción e 

adquisición de hábitos saudables. 

SIEEA 
AA 
CSC 

-Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. SIEEA     CL     
AA 
CSC 

-Valoración da axuda doutras persoas AA    CSC 

Área: Coñecemento da contorna 

B1: Medio físico: elementos, relacións e medida. 

-Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no medio 

recoñecendo as súas funcións e usos cotiáns e mais mantendo unha 

actitude de respecto e coidado cara a obxectos propios e alleos. 

CSC 
CEC 
SIEEA 

-Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades de obxectos e de 
materiais, examinando con atención as súas características e a súa 
aplicación na vida diaria. 

CL 
CMCBCT 

-Interese pola clasificación de obxectos e materiais e aproximación á 
cuantificación de coleccións. 

CMC 
AA 

-Identificación de formas planas e tridimensionais en elementos do 
contorno. 

CMCBCT 

-Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no rexistro de 

cantidades. Emprego dos números para identificar, contar, clasificar, 

CMCBCT 
AA 



numerar, informarse e ordenar elementos da realidade sempre en 

situacións contextualizadas e significativas. 

CL 

-Observación e toma de conciencia da funcionalidade dos úmeros na 
vida cotiá. 

CL 
AA 

-Utilización da acción de contar como estratexia para a obtención dun 
dato numérico e como verificación do resultado de operacións de cálculo 
sinxelas e funcionais. 

CMCBCT 
AA 

-Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida 
cotiá: localizar un dato numérico, facer unha repartición, realizar unha 
estimación... 

CL    AA 
CMCBCT 

-Utilización de xogos de mesa como actividades lúdicas que unen o 
razoamento, a reflexión e o divertimento en grupo. 

CL     CSC 
CMCBCT 

-Investigación do comportamento físico de diferentes materiais e 
obxectos, en diferentes situación e con variadas accións. 

AA    SIEEA  
CMCBCT 

-Achegamento a algunhas magnitudes físicas -peso, lonxitude, 
capacidade, tempo- a través da estimación: comparando, sopesando, 
observando... 

CL 
CMCBCT 

-Recoñecemento e identificación de situacións en que se fai necesario 
medir. Interese e curiosidade polos instrumentos de medida 
convencionais e non convencionais facendo unha aproximación ao seu 
uso. 

AA 
CMCBCT 

-Adquisición progresiva da noción do paso do tempo mediante as 

actividades da vida cotiá. 

CSC 
CMCBCT 

-Orientación temporal en situacións cotiás empregando  diferentes 
nocións e relacións. Aproximación ao uso do calendario. 

CSC 
CMCBCT 

-Establecemento de relacións de orientación espacial de localización, 
dirección, distancia e posición respecto a obxectos, persoas e lugares, 
nomeándoos axeitadamente e empregando o vocabulario topolóxico 
elemental. 

CL 
CCM 
CBCT 

-Exploración lúdica das propiedades e características dalgúns corpos 
xeométricos elementais. 

CM 
CBCT 

-Vivencia, representación e interpretación do espazo, empregando a 

imaxinación en debuxos, planos, fotografías, mapas ou outros 

CL 
CEC 
CBCT 

B 2: Achegamento á natureza. 

-Identificación dalgunhas características, necesidades e do 

desenvolvemento das persoas e outros seres vivos. 

AA 
CMCBCT 

-Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio  natural, 

especialmente animais e plantas. 

SIEEA 
CEC 
 

-Descubrimento das diferentes formas en que se encontra a auga na 
natureza, comprendendo a súa contribución ao desenvolvemento dos 
seres vivos e do medio, valorando a necesidade da súa conservación e 
de facer un uso responsable dela. 

CSC 
CMCBCT 

-Identificación dos cambios que se producen en canto á luminosidade, á 
posición do sol, aos ciclos da lúa... ao longo dun día, dos meses e das 

CMCBCT 



estacións do ano. 

-Formulación de hipóteses, contrastándoas coas das outras persoas, 
buscando respostas e explicacións sobre as causas e consecuencias de 
fenómenos do medio natural –calor, choiva, vento, día, noite, erosión, 
ciclo vital...- e dos producidos pola acción humana - pontes, encoros, 
aeroxeradores, muíños de auga...-. 

CL 
CSC 
AA 
CMCBCT 

-Participación en proxectos e investigacións no medio natural, 
expresando as actividades realizadas e os resultados obtidos mediante 
diferentes representacións. 

CC    CL 
AA     
CD 

-Identificación dalgunhas características, necesidades e do 
desenvolvemento das persoas e outros seres vivos. 

AA 
CMCBCT 

B3:Cultura e vida en sociedade 

-Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de 

pertenza, valorando positivamente as relacións afectivas que neles se 

establecen, mantendo unha actitude de colaboración e asumindo 

pequenas responsabilidades. Recoñecemento e respecto dos diferentes 

tipos de familias. 

CSC 
AA 
SIEEA 

-Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia e na 

escola.  

CSC 
SIEEA 

-Interese e disposición favorable para iniciar relación respectuosas, 

afectivas e recíprocas con nenos e nenas doutras culturas. 

CSC 
CEC 

-Achegamento ás funcións que cumpren diversas persoas, 

organizacións e institucións para cubrir necesidades e achegar servizos 

presentes na súa comunidade, evitando estereotipos sexistas.  

CSC 
CEC 

-Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula, 

amosando disposición para compartir e resolver conflitos. Incorporación 

progresiva de pautas adecuadas de comportamento.  

CL 
CSC 
AA 
SIEEA 

-Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega 

apreciando os cambios que se producen no modo de vida co paso do 

tempo. Sucesos e persoas relevantes da historia da súa comunidade, do 

seu país e do mundo. 

CL 
CD 
CSC 
CEC 

Área: linguaxes: comunicación e representación 

B1. Linguaxe verbal 

Escoitar, falar e conversar. 

-Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar 

feitos; para adquirir coñecementos; para expresar e comunicar ideas, 

sentimentos e emocións; para facer peticións e como mecanismo para 

regular a propia conduta e a das demais persoas. 

CL 



-Uso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado, aumentando a 

precisión na busca dunha maior estruturación das súas frases. 

CEC 

SIEEA 

-Participación de forma oral en conversacións, 

narracións,…incrementando o vocabulario, empregando con crecente 

precisión con entonación axeitada, pronunciación clara, e empregando 

estruturas oracionais que enriquezan as propias competencias 

comunicativas. 

CL 

-Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, en 

diferentes contextos e con persoas interlocutoras diversas usando 

argumentos nas súas conversas, respectando quendas e escoitando 

atentamente. 

CL 

-Emprego axeitado das formas socialmente establecidas para 

relacionarse coas demais persoas: saúdos, despedidas,... 

CL 

CSC 

Aproximación á lingua escrita 

-Achegamento á lingua escrita como medio de comunicación, 
información e gozo a través de soportes diferentes. 

CL 
CD 

-Interese e atención na escoita de narracións e instrucións 
lidas por outras persoas 

CL 
CD 

-Iniciación no uso da escrita en situacións contextualizadas 
e reais. 

CL 

-Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión 
gráfica. Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e 
usuais.   
Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a 
propiedades cuantitativas –cantidade de letras, palabras longas e 
palabras curtas- e propiedades cualitativas -variedade de grafías. 

CL 
CD 
CEC 

-Interese e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis 
precisos e lexibles. 

CL    CD 
AA     SIEEA 

-Iniciación ao coñecemento do código escrito a través desas 
palabras e frases empregadas en contextos significativos e funcionais. 

CL     
AA 

Achegamento á literatura 

-Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha lectora 

ou lector competente de contos, relatos, lendas, poesías, rimas, 

adiviñas, teatro...; tanto tradicionais como contemporáneas, nas dúas 

linguas oficiais, e como fonte de pracer e de aprendizaxe compartida. 

CL 
CSC 
CEC 
SIEEA 

-Dramatización de textos literarios, disfrute e interese por expresarse 

con axuda de recursos non lingüísticos. 

CL    CD 
AA 

-Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de 

tradición cultural ou de autor, gozando das sensacións que o ritmo, a 

rima e a beleza das palabras producen.  

CL 
CSC 



- Participación creativa en xogos lingüísticos –encadeados de palabras, 

adiviñas, trabalinguas, onomatopeas...- acompañados de respostas 

corporais -xestos,  movementos, ritmos...- para divertirse e para 

aprender na compaña de iguais e de persoas adultas. 

CL 
CEC 
SIEEA 
CSC 

-Introdución ao uso da biblioteca de centro e de aula, como un medio 

máis de aproximación á literatura e como espazo privilexiado de 

recursos para a diversión e o coñecemento. 

CL 
CSC 
A 

B.2. Linguaxes artísticas:plástica, musical e corporal 

-Potenciación da imaxinación e fantasía do alumnado para enriquecer a 
actividade creativa.  

CL    CEC 
CSC 

-Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos 
das formas de expresión -cor, forma, liña, movemento, volume, texturas, 
ritmos, melodías, timbres, entre outros- que lles permitan ás nenas e aos 
nenos desenvolver a súa sensibilidade estética. 

CEC 
AA 
CMCBCT 

-Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos 
materiais, útiles e soportes -papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, 
barro, rasquetas, cepillos, esponxas, pantalla de ordenador, mesa de 
area, retroproxector, encerado dixital, fotografías....- e das distintas 
técnicas -debuxo, pintura, collaxe, amasado, modelado, escultura e a 
combinación de dúas ou máis técnicas...- como recursos e medios de 
expresión e comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias, 
fantasías, experiencias... 

CL 
CSC 
CEC 
AA 
CMCBCT 

-Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas 
presentes na aula, no contorno, en museos e exposicións reais ou 
virtuais, obradoiros de artistas e persoas artesás manifestando e 
compartindo a través das diversas linguaxes as sensacións e emocións 
que producen, así como indicando o que gusta e o que non. 

CL 
CEC 
AA 

-Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o seu 
desenvolvemento e posterior comunicación, valorando a realización de 
bosquexos para a consecución dunha melloría na produción. 

CL 
CEC 

-Vivencia do son e do silencio. CL 

-Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das 
sensacións que lle xera a música. 

CEC 
CMCBCT 

-Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e 
contemporáneas. Participación activa e gozo na interpretación de 
cancións, xogos musicais e danzas colectivas e individuais. 

CEC 
CL    CD 
SIEEA 

-Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e 
outros xogos de expresión corporal -mimo, monicreques, teatro de 
sombras...- colaborando na elaboración dos elementos necesarios para 
unha ambientación axeitada. 

CSC 
CEC 

B3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

-Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como 
fontes de información, de comunicación, de expresión, de estratexias de 
exploración e investigación. 

AA 
CD 

-Achegamento ao uso do ordenador, á cámara fotográfica… 
nos procesos creativos . 

CD 
CEC 



-Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado 
dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e da 
comunicación.  

SIEEA 
CMCBCT 

-Coñecemento, coidado e uso, na medida das súas posibilidades, das 
ferramentas tecnolóxicas. 

CSC 
CD 

 

4. AVALIACIÓN 

4.1. CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

4.2.INDICADORES DE 
AVALIACIÓN 

TRIMESTRES 

1º 2º 3º 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

-Recoñecer, identificar e 
representar o corpo na súa 
globalidade e as súas diferentes 
partes. 

- Sinala as partes principais do seu 
corpo: Cabeza, corpo, brazos, 
pernas,mans, dedos, pelo, nariz, 
boca, beizos, ollos 

* 
 
 
 

*  
 
 

-Coordinar e controlar o seu 
corpo, as súas posibilidades 
motrices e adaptalo ás 
características dos obxectos, á 
acción e á vida cotiá. 

-Salta sen dificultade para a súa 
idade. 
- Fai percorridos diversos mantendo 
o equilibrio. 
-Recoñece posicións: Sentado, de 
pé, tombado, parado. 
- Coñece os conceptos cuantitativos 
experimentando manipulativamente 
co seu corpo e os sentidos: Alto-
baixo, moito-pouco-nada, enteiro. 

  
 
 
* 
 
* 

* 
* 
 
 
 
 
 

-Construír unha imaxe positiva 
propia e aceptar a súa 
identidade, manifestando 
confianza nas súas posibilidades 
e recoñecendo as súas 
limitacións. 

- Expresa con espontaneidade e 
coherencia emocións, sentimentos 
e vivencias 

* * * 

-Recoñecer os sentidos e 
identificar percepcións e 
sensacións. 

-Identifica os sentidos e os seus 
órganos  para o descubrimento 
propio e do seu contorno. 
-Percibe e discrimina sons 
procedentes de diferentes fontes 
sonoras 
-Explora as propiedades sonoras do 
corpo 

 
 
 
* 

 
 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
* 

-Identificar semellanzas e 
diferenzas entre as persoas 
valorando positivamente a 
diversidade 

- Identifica características diferentes 
nun compañeiro/a e adopta 
posturas non discriminatorias. 

* * * 

-Identificar e manifestar os 
propios sentimentos, vivencias, 
emocións e comprender os das 
demais persoas 

-Expresa e identifica nel/a mesmo/ 
diferentes emocións: Contento, 
enfadado, triste, canso, enfermo,… 
- Descobre as posibilidades 
expresivas corporais do seu corpo. 

 *  
 
 
* 

-Participar en xogos e -Amósase conciliador/a cando  *  



actividades colectivas aceptando 
as normas que os rexen. 

xorde un conflito. 
- Participa activamente e goza en 
actividades de dramatización, xogo 
simbólico e outros xogos de 
expresión corporal 

 
* 

 
* 

 
* 

-Resolver con iniciativa e 
autonomía as actividades da vida 
cotiá, colaborar en tarefas e 
aceptar as normas. 

-Abotóase correctamente. 
-Vístese e desvístese só/a o 
mandilón e/ou prendas de abrigo. 
-Coloca a roupa na súa percha 
- Coñece e respecta as normas da 
escola. 
-Entra e sae con orde 
- Coñece as rutinas da aula. 

 
 
 
* 
* 
 
* 

 
 
 
 
* 

* 
* 
 
 
* 
* 

-Participar en xogos, mostrando 
destrezas motoras e habilidades 
manipulativas cada vez máis 
axustadas. 

- Realiza encaixes e 
quebracabezas para a súa idade. 

* * * 

-Manifestar hábitos de saúde, 
alimentación saudable, hixiene 
corporal e benestar utilizando 
adecuadamente espazos e 
materiais. 

- Identifica as necesidades dos 
hábitos de hixiene diario: servizo, 
lavar as mans, soarse,... 

* * * 

-Identificar situacións de risco e 
actuar coherentemente ante elas. 

- Uso axeitado do mobiliario e 
materiais de centro. 

* * * 

Área: Coñecemento da contorna 

-Explorar os obxectos e 
elementos do contorno inmediato 
e actuar sobre eles. Recoñecer 
os seus atributos 
e calidades. Agrupar, clasificar e 
ordenar estes elementos e 
coleccións segundo distintos 
criterios. 

-Identifica as cores: amarela, verde, 
vermella e azul. 
-Realiza series sinxelas seguindo 
dous criterios dados. 
-Identifica as propiedades dos 
obxectos empregando os sentidos: 
frío-calor, claro-escuro, silencio-
ruído, duro-brando. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
* 

* 
 
* 
 

-Empregar os números para 
identificar, contar, clasificar, 
informarse e ordenar elementos 
da realidade, aproximándose ao 
seu valor notacional e 
conceptual. 

- Emprega os cuantificadores 
básicos (máis, menos, igual) 
- Coñece os conceptos numerais 
experimentando manipulativamente 
co seu corpo e os sentidos, 
asociando número e cantidade:1-3 

 
 
 
 
 

 
 
* 

* 

-Propoñer e resolver problemas 
sinxelos relacionados con 
situacións cotiás, empregando e 
comparando magnitudes de 
peso, lonxitude e capacidade. 

- Mide empregando as mans, os 
brazos e os pés. 

  * 

-Recoñecer algúns aspectos 
xeométricos básicos: liñas, 
puntos, rectángulos, cadrados, 
triángulos, círculos, esferas, 
cubos e prismas. 

- Recoñece aspectos xeométricos: 
liña, punto. 
- Recoñece figuras xeométricas: 
cadrados, triángulos, círculos. 

 *  
 
* 



-Describir e representar dun xeito 
elemental a situación das propias 
nenas e nenos en relación a 
obxectos e ás demais persoas 
usando vocabulario topolóxico 
elemental. 

- Sitúa os obxectos e localízaos: 
diante-detrás, dentro-fóra, arriba-
abaixo, aberto-pechado 
-Sabe colocar varios obxectos na 
mesma posición na que foron 
mostrados. 

  * 
 
 
* 

-Usar e comprender nocións 
temporais básicas ordenando 
temporalmente feitos referidos á 
súa vida. 

- Asocia tempos horarios con 
determinadas accións ao longo do 
día (saída ao recreo, xantar,...) 
-Diferenza as nocións temporais de: 
día-noite 
- Diferenza as nocións temporais 
de: antes-despois-agora 

  
 
 
* 

* 
 
 
 
 
* 

-Dar mostras de interesarse polo 
medio natural e os seus cambios. 
Identificar e nomear algúns dos 
seus compoñentes, establecendo 
relacións sinxelas de 
interdependencia. Manifestar 
actitudes de coidado e de 
respecto cara á natureza e 
participar en actividades para 
conservala. 

- Diferenza entre ser vivo e obxecto 
inerte. 
- Separa o lixo segundo as súas 
características (papel, orgánico e 
envases) 
 

 *  
* 

-Identificar e recoñecer as 
diferentes etapas da vida nas 
persoas e outros seres vivos. 

- Coñece e identifica as distintas 
etapas do ser humano.. 

  * 

-Identificar e coñecer os grupos 
sociais máis significativos do 
contorno do alumnado e 
algunhas características da súa 
organización. 

- Nomea os membros da súa 
familia. 

*   

-Recoñecer, identificar e poñer 
exemplos sinxelos dalgúns 
servizos comunitarios. 

-Coñece distintos oficios e recoñece 
o seu valor na sociedade. 

  * 

-Recoñecer algunhas 
manifestacións culturais 
próximas e doutras realidades, 
valorando a súa diversidade e 
riqueza. 

- Valora dunha maneira axeitada 
celebracións da súa localidade. 

* * * 

Área: linguaxes: comunicación e representación 

-Utilizar a lingua oral do modo 
máis conveniente para unha 
comunicación positiva con iguais 
e con persoas adultas, segundo 
as intencións comunicativas. 

- Incorpora ao seu vocabulario as 
palabras novas. 
- Emprega expresións 
convencionais de cortesía: bo día, 
adeus... para escusarse: perdón, 
sintoo, desculpa... agradecer: 
grazas... solicitar axuda: por favor. 
- Estrutura ben as frases: 
concordancia masculino/feminino 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
 
 
 
 
* 

-Comprender mensaxes orais - Comprende mensaxes orais que *   



diversas, mostrando unha 
actitude de escoita atenta e 
respectuosa. 

implique unha orde. 
-Comprende mensaxes orais que 
implique dúas ordes. 
- Comprende mensaxes orais que 
implique varias ordes. 

 
* 

 
 
 
* 

-Amosar unha actitude positiva 
cara a aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira, interesándose por 
participar en interaccións orais e 
rutinas, xogos e situacións 
habituais de comunicación. 

- Participa activamente en 
actividades de dramatización, xogo 
simbólico e outros xogos de 
expresión corporal na lingua 
estranxeira. 

* * * 

-Amosar interese polos textos 
escritos presentes na aula e no 
contorno próximo, iniciándose no 
seu uso e na comprensión das 
súas finalidades. Interesarse e 
participar nas situacións 
significativas de lectura e 
escritura que se producen na 
aula desenvolvidas por persoas 
lectoras e escritoras 
competentes. 

- Recoñece escrito o seu nome. 
-Nomear  a nivel oral algúns días da 
semana, meses. 
- Escoita con atención a lectura de 
diferentes textos literarios: contos, 
relatos, lendas,... 

* 
 
 
* 

* 
* 
 
* 

 
* 
 
* 

-Producir diferentes textos 
individualmente ou en grupo -con 
escritura convencional ou non-, 
con propósitos e intencións 
diferentes: recoller e transmitir 
información, gozo... 

-Escribir o seu nome á súa maneira 
-Reproducir o seu nome por escrito. 
-Recoñecer a primeira letra do seu 
nome. 
- Recoñecer escrito o nome dalgúns 
compañeiros/as. 
-Coñecer as diferenzas entre 
debuxo, grafía das letras e grafía 
dos números 
-Facer notas, á súa maneira, para 
mandar a casa. 

* 
 
 
 
 

* 
 
* 
 
 
 
* 
 
* 

 
* 
 
* 
 
 
 
 
* 

-Gozar compartindo a escoita e a 
lectura en voz alta de textos 
literarios: contos, relatos, lendas, 
poesías, rimas, adiviñas... 

-Goza compartindo  algúns ditos, 
poesías... sinxelas. 

* * * 

-Utilizar a biblioteca con respecto 
e coidado, valorándoa como 
recurso informativo, de 
entretemento e gozo. 

-Utiliza e valora a biblioteca como 
recurso informativo de entretemento 
e gozo. 

* * * 

-Expresarse e comunicarse 
utilizando medios, materiais e 
técnicas propios das diferentes 
linguaxes artísticas e 
audiovisuais. 

- Reproduce esquemas rítmicos 
-É orixinal na súa expresión plástica 
- Participa activamente na 
interpretación de danzas colectivas 
e individuais. 

  
* 
 
 

* 
 
* 
 
 

-Mostrar interese por explorar as 
súas posibilidades de expresión 
e representación, por gozar coas 
súas producións e por compartir 

- Representa con debuxos o 
observado ou experimentado. 
- Gusta de participar en xogos 
lingüísticos: “encadeados de 

 
 
* 

 
 
* 
 

* 
 
* 
 



as experiencias creativas, 
estéticas e comunicativas. 

palabras, adiviñas, trabalinguas...” 
- Participa con interese en 
actividades expresivas plásticas. 
- Acórdase das cancións e 
fragmentos de música traballados. 

 
* 

 
* 
 
* 

-Utilizar, na medida das súas 
posibilidades, a linguaxe 
audiovisual e as tecnoloxías da 
información e comunicación 
como vehículo de expresión e 
comunicación. 

-Utiliza axeitadamente as 
tecnoloxías que se lle poñen ao seu 
alcance. 

* * * 

 

4.3. COMO AVALIAR UN PROXECTO DE TRABALLO. 

- A avaliación dun proxecto é continua. 
- Permite a retroalimentación do mesmo. 
- Un proxecto é algo vivo e aberto. 
- A programación debe contemplar momentos para concretar e avaliar 

cando, que, como e quen. 
- Organización compartida (traballo en equipo) de tempos e espazos para 

coordinar/contrastar/compartir/reaxustar o proxecto. 
 

4.4. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

- Observación sistemática do alumnado. 
- Diario de clase 
- Rexistros de avaliación :  

1. Índicadores que especifiquen as capacidades  desenvolvidas en 
relación cos obxectivos marcados. 

2. Buscar e aportar información. 
3. Participar activamente. 
4. Facer propostas . 
5. Interrogar sobre o proxecto . 
6. Apoiar as propostas dos demais.  
7. Ser quen de traballar en gran e pequeno grupo. 
8. Anticiparse. 
9. Ampliar coñecementos . 
10. Incorporar vocabulario. 
11. Ser quen de transmitir o aprendido. 
12. Estar motivado . 
13. Principalmente debemos avaliar como cada alumno afronta a 

aprendizaxe e a implicación que ten na marcha global do grupo 
14. Reflexión sobre o que se aprendeu e reflexo nalgún soporte ( ás 

veces, estas reflexións son puntos de inicio doutros proxectos). 
15. Síntese interdisciplinaria. 
16. Exposición de conclusións provisionais e exploración de solucións 

alternativas.  
17. Realización da síntese do que se logrou. 
18. Listas de control. 



19. Anecdotarios. 
20. Gravacións 

 
 
 

5. METODOLOXÍA 
 

Partimos dun PDI de Centro ( Proxecto documental Integrado) como xerador 

dunha nova forma de aprender, acorde coa sociedade da información. 

Unha forma de traballo que permite transformar a información en coñecemento 

e contando como eixe de acción educativa a biblioteca escolar. 

Traballaremos partindo dun tema concreto: “Medie-VALES, unha viaxe ao 

pasado”, investigaremos sobre este tema, aprendendo os mecanismos na 

procura de información e empregando os recursos da biblioteca escolar. 

Totalmente relacionado co traballado no curso pasado, coas conmemoracións: 

Samaín, Violencia de xénero, discapacidade, Nadal, Paz, Rosalía, Antroido, 

poesía, letras galegas, Maios. 

Coordinado polos equipos de Biblioteca, Normalización, Extraescolares, e Voz 

Natura e levado acabo polo equipo de nivel de 4º de EI, titoras e mestra de 

apoio. 

 

5.1. PROXECTOS 

* POR QUE TRABALLAR POR PROXECTOS 

Traballamos por proxectos, como estratexia educativa integral: 

1. Permite ao alumnado explorar as súas áreas de interese dentro do 
currículo establecido. 

2. Un ensino por proxectos ten máis sentido na escola de hoxe cos 
diferentes estados de aprendizaxe,inclusión, antecedentes culturais e 
niveis de habilidade. 

3. O alumnado planea, implementa e avalía proxectos que teñen aplicación 
no mundo real máis alá da aula. 

4. Realízase unha aprendizaxe constructivista. 
5. Favorece a autonomía. 
6. É unha aprendizaxe significativa. 
7. Amosa unha visión converxente e relacional das disciplinas. 
8. A mestra non o sabe todo, empregamos diferentes medios e recursos. 
9. Un proxecto é algo creativo e único. 
10. Permite crear situacións que favorecen a aprendizaxe. 
11. Permite achegarnos á realidade 
12. Os proxectos xeran unha serie de beneficios: 

 -Escoller temas que lles interesen e sexan importantes para a súa vida. 



 -Aumentan a motivación. 
 -Conectan coa realidade. 
 -Colaboran para construír o coñecemento. 
 -Aumentan as habilidades sociais e de comunicación. 
 -Aumentan a resolución de problemas. 
 -Ver as conexións entre as diferentes disciplinas. 
              -Aumentar a autoestima. 
 
 
* FASES 

A organización dos proxectos que se vaian plantexando seguirán o seguinte 

esquema: 

 

ASAMBLEA ACCIÓN ASAMBLEA 

 Proponse ao grupo a situación de 

partida, pode ser o alumnado ou o 

profesorado. 

 Que podemos facer 

 Que queremos aprender 

 Como o imos facer 

 Como o imos avaliar 

 DESEÑO CONXUNTO DO 

PROXECTO 

Realizamos o 

proposto na 

asamblea 

Valoramos o 

traballo feito. 

Propoñemos 

novas accións. 

 

PROXECTO: FASES E ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNHA DELAS 
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1ª ) MOTIVACIÓN Actividades de 

motivación 

Conversación grupal: 
-  
- … 

Saídas a museos 
Cartas da mascota da 
biblioteca 
 

 

2ª)ESTABLECEMENT

O 

DE IDEAS PREVIAS 

Actividades de 

coñecementos 

previos. 

(Planificación) 

 “ ¿Que sabemos de ……?” 

- Experiencias personais 

previas             

- Coñecemento previo por 



E 

PLANIFICACIÓN 

parte da familia, do 

neno/a,…. 

 “ ¿Qué queremos saber?  

 

3ª) BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

Actividades 

para obter  e 

recopilar a 

información. 

- Preguntar á  familia, 

veciños,.... 

- Recopilar información que 

teñan nas súas casas. 

- Buscar información en 

biblioteca, museos,... 

- Buscar información en 

internet… 

- Consultar con organismos 

oficiais… 
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1ª) ORGANIZACIÓN 

DO TRABALLO 

Selección e 

clasificación 

dos materiais 

e  datos. 

(Organización) 

Manipular 

Interpretar 

- Recopilar datos, seleccionar 

información en distintos 

formatos, clasificalos  e 

organizalo, poñelo en común, 

elaboración de : 

presentacións de Power 

Point, gravacións,  

fotografías,  murais,  libros 

viaxeiros,  exposicións,... 
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1ª) REALIZACIÓN E 

DESENROLLO 

Actividades de 

desenrolo e 

profundización

, de ampliación 

e reforzo. 

- Realización dunha pequena 
exposición cos materiais 
aportados. 
- Exposicións e posta en 

común de todas  as medidas 

e conclusións, para facer un 

documento final cun resumen 

das conclusións principais. 

2ª) RECOPILACIÓN, 

EXPRESIÓN E 

COMUNICACIÓN DE 

CONCLUSIÓNS 

Actividades de 

síntese. 

- Elaboración dun dossier con 

todos os traballos realizados. 

- Realización de murais coas 

fotografías e  cadros alusivos 

ao tema. 

- Presentacións en Power 



Point. 

- Realización libros 

viaxeiros,…. 

3ª) AVALIACIÓN Actividades de 
avaliación 
 

-Avaliación inicial – punto de 

partida- analizaremos tanto 

en grupo como de maneira 

individual as necesidades de 

tráballo.. 

- A avaliación inicial 

condiciona a aval. continua e 

final, non tanto no 

plantexamento, se non en 

definir a que punto queremos 

chegar: que queremos saber, 

que queremos saber facer. 

-Outro momento será no 

desenrolo das tarefas, no 

transcurso das cales tanto as  

mestras como os alumnos/as 

avaliaran as pequenas metas 

propostas. Os documentos 

fundamentais de avaliación 

serán os dossierespersonais 

e as realizacións grupais. 

- Avaliación final – todas as 

tarefas serán avaliadas, deste 

xeito imos desenrolando 

pouco a pouco a 

COMPETENCIA BÁSICA 

“aprender a aprender. 

 

5.2.LECTO-ESCRITURA 

Traballamos a lectoescritura dunha forma constructivista, temos en 

conta eses presupostos constructivistas e adecuamos as nosas 

actividades de lectoescritura a iso. 

Realizamos actividades de: escritura funcional, concienciación sobre as 

letras, sobre as formas maiúsculas, sílabas,etc. Sempre partindo de 

textos funcionais e significativos e usamos a lectoescritura diariamente 



para as actividades cotiáns: listados, notas para casa, cancións, 

apuntarse para facer unha actividade, poñer nome nos traballos,... 

Partimos dos seguintes presupostos do sistema de lectoescritura 

constructivista: 

• Tratamento do erro (non existe o erro, os fallos son fases, pasos de 

aproximación cara o modelo correcto). 

 • Ler non é descifrar. Saber ler e escribir quere dicir ser capaz de 

producir o interpretar diferentes tipos de textos segundo sexa necesario 

en determinadas situacións. 

 • Non se aprende a ler e a escribir, se non a ler e escribir textos 

diferentes para finalidades diferentes. 

Para isto relacionados con cada tema ou proxecto que realicemos, 

programaranse unha serie de actividades a partir dese eixe e tendo en conta 

que cada realidade escolar e cada escolar é diferente. Será necesario 

adaptarnos sempre á diversidade do alumnado que teñamos diante. 

 

5.3. LÓXICA-MATEMÁTICA 

Consideramos que a alfabetización matemática e o sentido numérico é un 

proceso de construción persoal, polo que debemos aproximar ao alumno a 

situación da vida real para construír o coñecemento matemático. Debemos 

poñer ao alumnado en situacións problemáticas reais e significativas. 

Organizamos o traballo matemático a partir das rutinas, as actividades cotiás, 

feitos puntuais e as actividades de traballo. Observar o entorno para 

interpretalo numericamente. Manipular diferentes tipos de obxectos e 

experimentar con eles ao través do xogo e as situacións cotiás. Verbalizar as 

accións que realizan e observan. Observar, explorar e manipular obxectos e 

coleccións de obxectos, iniciándose nas habilidades matemáticas e na súa 

linguaxe a partir de situacións significativas. 

Traballaremos as matemáticas en base a algoritmos baseado en números 

(ABN), utilizando os cadernos de matemáticas: Método ABN. Matemáticas 1. 

Ed. Anaya 

5.4.TICS 
 
Dada a importancia das TICs e os medios audiovisuais na sociedade actual, é 
convinte que desde pequenos coñezan,se familiaricen e aprendan a manexar 
este tipo de material que nos ofrece moitas posibilidades. 



Contribuír ao desenrolo de diferentes competencias: competencia dixital, 
lingüística, aprender a aprender, social, autonomía e iniciativa persoal, etc. 
Para iso, seguiremos unha metodoloxía activa, participativa e globalizada, 
ademais de flexible e aberta, aínda que teremos unha sesión específica de 50’ 
semanal, onde exclusivamente se traballarán as tics, independentemente da 
introdución da mesma no día a día na aula 
 
5.5 PSICOMOTRICIDADE 
 
A psicomotricidade na etapa de infantil é fundamental  polo que teremos unha 
sesión semanal de 50’ onde a través de xogos, cancións... e seguindo o fío do 
PDI, traballaranse a concienciación do corpo e a súa capacidade de 
movemento. 
 
5.6. AGRUPAMENTO DOS ALUMNOS/AS  
 
 Os modelos de agrupamento elixidos para o grupo-clase estarán 
presididos 
fundamentalmente por dous principios reguladores: que favorezan o 
intercambio 
comunicativo e a resolución cooperativa das tarefas. 
Con esta intención, ao longo da xornada poderanse organizar agrupamentos 
diversos e  
flexibles, en función do tipo de actividade e das intencións educativas, 
permitindo tanto a realización de actividades individuais como compartidas. Así, 
o traballo en parella, en pequenos grupos ou en gran grupo, favorecerá o 
diálogo e facilitará o desenvolvemento da tolerancia, o respecto polos outros e 
a capacidade de pedir e ofrecer axuda, habilidades imprescindibles para 
aprender a traballar en equipo. Ademais, este tipo de agrupamentos potencian 
a auto estima e a motivación por aprender.  
A continuación, concrétanse os distintos tipos de agrupamento: 

- O traballo individual realizarase tanto nas fichas dos cadernos como nas 
actividades dos recunchos para facilitar o ritmo individual de aprendizaxe 
dos alumnos/as. 

- O traballo en pequenos grupos proporase en actividades que requiran 
unha distribución de tarefas para chegar a un fin común: confección de 
murais, xogos de construción… 

- O traballo en gran grupo organizarase para determinadas actividades, 
por exemplo: asemblea, actividades audiovisuais, propostas de xogos, 
cancións, dramatizacións e postas en común. 
 

 Doutra banda, fomentarase a interacción entre todos os alumnos, 

favorecendo o diálogo entre eles nos momentos de traballo ou de xogo, 

promovendo a verbalización e o diálogo espontáneo e as normas elementais 

que rexen a conversación (respecto da quenda de palabra, respecto ás 

opinións dos demais…). 

 Igualmente procurarase desenvolver actividades que favorezan a 

interacción entre grupos de diferentes idades dentro da escola. 



5.7. ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS 

A organización dos espazos escolares terá en conta a necesidade de crear 

ambientes agradables e funcionais, cos que os alumnos poidan identificarse e 

desenvolverse:  

- Favorecendo a interacción en grupo. 

- Potenciando o desenvolvemento progresivo da autonomía tanto nos hábitos 
diarios (hixiene, alimentación, descanso...) como na realización das distintas 
actividades escolares. 
 

Dentro destes espazos, consideráronse tanto as aulas como outros lugares da 
escola tendo en conta o principio de flexibilidade e diversidade de elección, co 
obxectivo de respectar e adecuar a intervención educativa ás diversas 
características individuais e de grupo. 

A aula estará distribuída en distintas zonas de actividade ou recantos. Esta 
organización da aula favorece o desenvolvemento da iniciativa dos alumnos e 
axúdalles a ser máis autónomos. 

- Prestarase especial atención á súa disposición, de modo que os alumnos 
sexan capaces de entender a funcionalidade de cada un dos ambientes. 

- Procurarase diferenciar claramente os distintos espazos, de modo que se 
eviten as interferencias tanto nas tarefas realizadas como na súa 
organización e funcionalidade. 

- O número de recantos será variable dependendo da idade dos alumnos, 
do momento en que nos atopemos, así como das incidencias e 
necesidades que xurdan ao longo do curso.  

- Os recantos servirán tanto para a realización de actividades dirixidas polo 
educador como para a experimentación e o xogo individual dos alumnos. 

- Estableceranse colectivamente as normas de utilización dos recantos, 
prestando especial atención a cuestións como o número de nenos por 
recanto, a necesidade de recoller e gardar os materiais unha vez 
utilizados, etc. 

- Os espazos favorecerán a participación de todos, os desprazamentos, as 
necesidades fisiolóxicas e afectivas, a socialización, a autonomía, o 
control, o traballo en grupo, o traballo individual e o traballo colectivo. 

 
 Doutra banda, prestarase unha especial atención á ambientación da aula 
de modo que se converta nun espazo cómodo e confortable no que os alumnos 
se sintan 
protexidos e co que cheguen a identificarse. Para conseguir isto procurarase: 
 

- Ambientar a aula tendo en conta as diversas realidades culturais de todo 
o alumnado do grupo-clase; así como a súa idade, os seus intereses e 
necesidades sociais. 

- Utilizar as producións realizadas polo propio alumnado como elemento 
de ambientación. 

 Os espazos comúns. 



 O funcionamento e a organización dos espazos comúns (patio, sala de 
psicomotricidade, corredores, etc.) ateranse ás decisións adoptadas no 
Proxecto de Centro. 

 

5.8. ORGANIZACIÓN DO TEMPO 

 A temporalización rexerase polo principio de flexibilidade, pero mantendo 

unha rutina de actividades que permita aos alumnos a creación de hábitos 

estables de traballo. 

 Á hora de planificar a distribución de actividades ao longo da xornada 

diaria terase en conta a necesidade de manter uns ritmos adecuados de 

alternancia entre: 

- Períodos de descanso e períodos de actividade.  

- Actividades que requiren atención e concentración e actividades que non as 
necesitan. 

- Tempo de dedicación aos alumnos que necesitan unha atención 
individualizada. 

- Contidos que se traballarán de forma globalizada e outros que requiren un 
tratamento máis sistematizado. 

- Tempo que se dedicará ás actividades colectivas e ás individuais. 
 

Organizarase a actividade docente de modo que esta cubra as necesidades 

referidas a: 

- Coordinación de equipos.  

- Coordinación de ciclo. 

- Coordinación de grupos. 

- Coordinación pedagóxica coas familias. 

- Acción do titor/a. 
 
Saídas extraescolares de cada trimestre: 

1º Trimestre: Saídas pola contorna 

2º Trimestre: Saída por Betanzos a ver os restos medievais e o museo das 

Mariñas. 

3º Trimestre: Museo de Belas Artes en A Coruña e visita ao Castelo de San 

Antón. 

Así mesmo, queremos contemplar todas aquelas saídas que puideran xurdir 
a partir dos nosos proxectos  ou de actividades realizadas ao longo do curso, 
sen determinar. 

 
5.9. SELECCIÓN DE MATERIAIS E RECURSOS 

- Os materiais didácticos deben responder ás necesidades dos nenos e 
nenas e aos proxectos de traballo que se previu realizar. 



- Deben responder ás necesidades de seguridade e manipulación por parte 
dos alumnos. 

- Incitarán á exploración, investigación e recreación de situacións e 
experiencias variadas. 

- Os elementos seleccionados permitirán a multifuncionalidade, así como 
posibilitarán a acción tanto individual como colectiva. 

- Procurarase utilizar na aula os materiais que o alumnado poida atopar na 
súa vida diaria e que lles poidan permitir diferentes niveis de resolución das 
actividades de aprendizaxe. 

- Prestarase especial atención á utilización de elementos que proveñan do 
contorno familiar dos alumnos. 

- Igualmente, procurarase recuperar e reciclar materiais cotiáns para 
transformalos en materiais didácticos. 

- Utilizaremos para a aprendizaxe da sistematización da lóxica-matemática, o 
caderniño: 

 Método ABN. Matemáticas 1. Ed. Anaya 

6. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

6.1. VALORACIÓN INICIAL E VÍAS DE ACTUACIÓN 

Co obxecto de axustarnos ás necesidades reais de cada un dos nosos 
alumnos/as, realizarase unha valoración das súas características individuais de 
acordo aos seguintes parámetros: 
 

- Avaliación do nivel de competencia curricular do alumno/a  
Aspectos que deberemos ter en conta: 
1. Tanto se se trata dun neno/a de novo ingreso coma se estivo 

escolarizado anteriormente, será conveniente esperar a que pase o período 
de adaptación, cando estea xa afeito/a á aula e se sinta querido, aceptado e 
protexido. 

2. Decidir con que referente curricular imos avaliar o neno: 
- Se o desenvolvemento evolutivo do neno/a está afastado do nivel 

madurativo propio da súa idade cronolóxica, e co fin de identificar as 
posibles lagoas existentes, utilizaremos como referentes os obxectivos 
xerais, contidos ou criterios de avaliación do nivel anterior. 

- Cando o nivel madurativo non se afaste excesivamente do nivel 
evolutivo dos outros compañeiros da súa idade, o referente a utilizar 
serán os obxectivos xerais, contidos e criterios de avaliación do mesmo 
nivel. Isto permitiranos establecer a distancia entre o que o alumno é 
capaz de facer, xa sexa de forma autónoma ou coa axuda do docente, e 
o que se pide que alcance neste nivel. Deste xeito poderemos definir de 
forma máis axustada o tipo de intervención educativa que deberemos 
levar a cabo, onde ir eliminando axudas e onde ir ofrecendo outras 
novas que lle permitan ir avanzando cara ao nivel do grupo. 

3. Valorar que áreas curriculares será necesario avaliar con máis 
profundidade, aquelas onde o neno/a ten máis dificultades, seleccionando 
os obxectivos, contidos e criterios de avaliación máis importantes. 

4. Determinar unha adecuada estratexia de avaliación que nos indique con 
claridade o que o neno é capaz de facer en relación coas aprendizaxes que 



propomos. En moitos casos servirannos as propias actividades da aula, 
pero nalgún caso, e debido ás características específicas do neno, haberá 
que deseñar actividades específicas de avaliación para valorar 
determinados aspectos. 
- Avaliación do desenvolvemento madurativo 

 A avaliación propiamente curricular non reflicte fielmente, por si mesma, 

o nivel madurativo dos alumnos/as, polo que se fai necesario realizar unha 

avaliación do neno por áreas de desenvolvemento: biolóxicos, intelectuais, 

motores, comunicativo lingüísticos, de adaptación e inserción social e 

emocionais. 

Criterios de observación: 

 Área perceptivo-cognitiva: 

- Relación co xogo. 
- Relación cos obxectos. 
- Capacidade de atención. 
- Desenvolvemento do esquema corporal. 
- Niveis perceptivos. 
- Desenvolvemento dos conceptos espazo-temporais. 
- Pensamento lóxico. 
- Capacidade de simbolización. 

 

 Área de comunicación e linguaxe 

- Capacidades previas: praxias, respiración, deglutición, 
mastigación, discriminación auditiva e capacidade articuladora. 

- Comunicación xestual comprensiva e expresiva. 
- Linguaxe oral comprensiva e expresiva. 

 

 Área motriz 

- Motricidade grosa: control postural, xiros, posicións, coordinación 
dinámica xeral, equilibrio estático, equilibrio dinámico, etc. 

- Motricidade fina: coordinación manual, coordinaciónóculo-manual, 
habilidades manipulativas, dominancia lateral, grafomotricidade, 
etc. 

 

 Área afectivo-social 

- Autonomía persoal e social. 
- Hábitos de alimentación, hixiene, aseo e vestido. 
- Normas de comportamento. 
- Interacción cos adultos. 
- Interacción cos iguais. 

 

-  Avaliación do estilo de aprendizaxe: 



Para facer unha adecuada valoración das características individuais de cada 
neno necesitamos saber o que é capaz de facer e como o fai, é dicir, como se 
enfronta e responde ás tarefas escolares. 
Aspectos a ter en conta para a avaliación dos estilos de aprendizaxe: 

- Condicións físico-ambientais nas que responde mellor ás aprendizaxes: 
son, luz, temperatura, lugar onde se coloca en cada situación, espazos 
onde se sente máis cómodo. 

- Preferencias de agrupamento para realizar as actividades: só, en parella 
cun igual, en pequeno grupo, en gran grupo, individual coa mestra. 

- Preferencias fronte a adultos e iguais: profesional co que interactúa 
mellor, tipo de vínculos afectivos cos outros, contactos e relacións cos 
nenos. 

- Tipo de reforzos máis positivos para aprender: tipo de recompensa, 
procura de reforzo, satisfacción ante as súas tarefas, valoración do seu 
esforzo, resposta aos reforzos dos iguais. 

- Nivel de atención: momentos nos que está máis atento, tarefas nas que 
aumenta ou diminúe a súa atención, materiais que reforzan a súa atención, 
tempo que pode permanecer atento, xeitos de captar a súa atención. 

- Intereses e motivación: actividades e situacións de aprendizaxe que o 
motivan máis, as que menos lle interesan, os contidos e actividades cos 
que se sente máis seguro e cómodo. 

- Estratexias que emprega para a resolución de tarefas: pensa e planifica 
a resposta que dá, analiza e secuencia os elementos que compón a tarefa, 
aproxímase progresivamente por tenteo (ensaio-erro) á solución, etc. 

 

6.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 Como resultado da valoración inicial e ante o amplo abano de 
capacidades, estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses dos alumnos, 
contémplanse distintas vías de resposta.  
 Consideramos adaptacións curriculares cantos cambios se produzan 
no currículo co fin de atender ás diferenzas individuais dos nosos alumnos.  
 Dentro das adaptacións curriculares imos diferenciar dous modelos de 
resposta en función das situacións de distinta natureza que imos atopar: 
 

- Adaptacións curriculares non significativas. 
 Aconséllase o seu uso cando as dificultades de aprendizaxe non son moi

  importantes.  

 As características fundamentais deste tipo de medidas son as seguintes: 

  .  Non precisan dunha organización moi diferente á habitual. 

 .  Non afectan aos compoñentes prescritivos do currículo. 

- Adaptacións curriculares significativas. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

 Esta programación  vai dirixida a catro aulas de quinto curso de EI., 

traballando 

por proxectos e a aprendizaxe da lecto-escritura baixo un enfoque 

constructivista. 

 Consideramos o traballo por proxectos como  unha estratexia educativa 

integral, 

que permite ao alumnado explorar as súas áreas de interese dentro do 

currículo 

establecido, mantendo diferentes estados de aprendizaxe, tendo en conta 
antecedentes culturais e niveis de habilidade distintos. O alumnado planea, 

implementa e avalía proxectos que teñen aplicación no mundo real máis alá da 

aula.  

 Realízase unha aprendizaxe constructivista que favorece a autonomía, a 

aprendizaxe significativa e amosa as relación entre todas as disciplinas. 

 A mestra non o sabe todo, un proxecto é algo creativo e único, que  

permite crear 

situacións que favorecen a aprendizaxe e permite achegarnos á realidade,  

empregando  diferentes medios e recursos. 

 

 

 

2. OBXECTIVOS XERAIS de ciclo 

 

1. Formarse unha autoimaxe axustada e positiva,identificando gradualmente as 

propias características,posibilidades e limitacións a través da interacción coas 

outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando maior 

autonomía persoal. 



2. Coñecer e representar o propio corpo, identificándoas súas partes e 

algunhas das súas funcións, descubríndoas posibilidades de acción e de 

expresión,e coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e 

movementos. 

3. Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e 

ser capaces de expresalos e comunicalos, así como identificar e respectar 

tamén os das outras persoas. 

4. Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar 

tarefas sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas 

frustracións e manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades 

que se presentan, do o sentimento de autoconfianza e sendo quen de solicitar 

axuda. 

5. Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras 

persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración 

e mais evitando a adopción de comportamentos de submisión ou dominio. 

6. Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa 

seguridade, a hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando 

e gozando das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

7. Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no 

desenvolvemento das tarefas. 

8. Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: 

idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas... 

9.Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación 

propia, o desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto 

ás demais persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a 

aceptación da identidade sexual e cultural. 

 

3. CONTIDOS 

 

3.CONTIDOS COMP. 

BÁSICAS 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

B1:O corpo é a propia imaxe 



-Exploración do propio corpo, recoñecendo progresivamente as súas 

características e posibilidades para chegar á toma de conciencia do 

propio esquema corporal. 

AA 

CSC 

SIEEA 

-Identificación, manifestación, regulación e control das necesidades 

básicas do corpo. 

SIEEA 

-Adquisición de confianza nas capacidades propias. SIEEA 

-Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. SIEEA 

-Potenciación da construción do esquema corporal para pasar 

progresivamente a sentir as partes que o integran. 

SIEEA 

-Recoñecemento das percepcións sensoriais . SIEEA 

-Aceptación da propia imaxe corporal e gozo xogando co seu corpo, 

desenvolvendo accións e iniciativas individuais e grupais, empregando 

as posibilidades expresivas do propio corpo –a través de xestos, 

movementos, xogos, danzas...- 

SIEEA 

-Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, 

vivencias, preferencias e intereses propios e das demais persoas. 

SIEEA 

-Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, confiando 

nas súas posibilidades e recoñecendo as limitacións propias. 

SIEEA 

-Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da 

identidade e características das demais persoas, evitando actitudes 

discriminatorias. 

SIEEA 

-Recoñecemento e vivencia das referencias espazo-temporais en 

relación co propio corpo, cos obxectos, co contorno e coas demais 

persoas. 

SIEEA 

CL 

B2: 

Xogo e movemento 

-Participación nos xogos e na actividade motriz, amosando actitudes de 

iniciativa e constancia.  

CSC 

AA 

-Gozo co xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo unha 

actitude de axuda e cooperación con iguais e con persoas adultas. 

Aceptación do xogo como medio de desfrute e de relación cos demais. 

CSC 

SIEEA 



-Adaptación do ton e da postura ás características do obxecto, da outra 

persoa, da súa acción e da situación. 

SIEEA 

CEC 

- Comprensión, aceptación e valoración de regras para xogar. SIEEA 

AA 

CSC 

-Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas. SIEEA 

-Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas e 

grosas. 

SIEEA 

-Adquisición dun maior dominio das súas capacidades corporais: 

desenvolvemento das habilidades motoras, do control de ton, do 

equilibrio e da respiración. 

CSC 

CEC 

SIEEA 

-Adquisición de nocións básicas de orientación e coordinación de 

movementos. 

CEC 

-Potenciación das súas capacidades motoras, de coordinación e de 

orientación no   espazo. 

SIEEA 

AA 

B3:A actividade cotiá 

-Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de 

tarefas . 

CSC 

-Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e 

progresiva autonomía na súa realización, regulando o propio 

comportamento, para camiñar cara á resolución pacifica de conflitos. 

SIEEA 

AA 

-Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude 

positiva para establecer relación de afecto coas persoas adultas e 

iguais, aceptando a diversidade. 

SIEEA 

AA 

CEC 

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

esforzo. 

AA 

-Valoración e gusto polo traballo propio ben feito e polo das demais 

persoas, buscando os recursos axeitados que lle permitan concluír os 

proxectos que inicia, sendo quen de solicitar e prestar axuda. 

SIEEA 

AA 



-Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal:  capacidades, 

actitudes e coñecementos, aplicándoos nas súas actividades diarias. 

SIEEA 

AA 

B4: O coidado persoal e a saúde 

-Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, 

alimentación, descanso...-. 

CEC 

CSC 

-Iniciación na práctica de accións que favorezan a interacción e 

adquisición de hábitos saudables. 

SIEEA 

AA 

CSC 

-Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. SIEEA     CL     

AA 

CSC 

-Valoración da axuda doutras persoas AA    CSC 

Área: Coñecemento da contorna 

B1: Medio físico: elementos, relacións e medida. 

-Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no medio 

recoñecendo as súas funcións e usos cotiáns e mais mantendo unha 

actitude de respecto e coidado cara a obxectos propios e alleos. 

CSC 

CEC 

SIEEA 

-Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades de obxectos e de 

materiais, examinando con atención as súas características e a súa 

aplicación na vida diaria. 

CL 

CMCBCT 

-Interese pola clasificación de obxectos e materiais e aproximación á 

cuantificación de coleccións. 

CMC 

AA 

-Identificación de formas planas e tridimensionais en elementos do 

contorno. 

CMCBCT 

-Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no rexistro de 

cantidades. Emprego dos números para identificar, contar, clasificar, 

numerar, informarse e ordenar elementos da realidade sempre en 

situacións contextualizadas e significativas. 

CMCBCT 

AA 

CL 

-Observación e toma de conciencia da funcionalidade dos úmeros na CL 



vida cotiá. AA 

-Utilización da acción de contar como estratexia para a obtención dun 

dato numérico e como verificación do resultado de operacións de cálculo 

sinxelas e funcionais. 

CMCBCT 

AA 

-Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida 

cotiá: localizar un dato numérico, facer unha repartición, realizar unha 

estimación... 

CL    AA 

CMCBCT 

-Utilización de xogos de mesa como actividades lúdicas que unen o 

razoamento, a reflexión e o divertimento en grupo. 

CL     CSC 

CMCBCT 

-Investigación do comportamento físico de diferentes materiais e 

obxectos, en diferentes situación e con variadas accións. 

AA    SIEEA  

CMCBCT 

-Achegamento a algunhas magnitudes físicas -peso, lonxitude, 

capacidade, tempo- a través da estimación: comparando, sopesando, 

observando... 

CL 

CMCBCT 

-Recoñecemento e identificación de situacións en que se fai necesario 

medir. Interese e curiosidade polos instrumentos de medida 

convencionais e non convencionais facendo unha aproximación ao seu 

uso. 

AA 

CMCBCT 

-Adquisición progresiva da noción do paso do tempo mediante as 

actividades da vida cotiá. 

CSC 

CMCBCT 

-Orientación temporal en situacións cotiás empregando  diferentes 

nocións e relacións. Aproximación ao uso do calendario. 

CSC 

CMCBCT 

-Establecemento de relacións de orientación espacial de localización, 

dirección, distancia e posición respecto a obxectos, persoas e lugares, 

nomeándoos axeitadamente e empregando o vocabulario topolóxico 

elemental. 

CL 

CCM 

CBCT 

-Exploración lúdica das propiedades e características dalgúns corpos 

xeométricos elementais. 

CM 

CBCT 

-Vivencia, representación e interpretación do espazo, empregando a 

imaxinación en debuxos, planos, fotografías, mapas ou outros 

CL 

CEC 

CBCT 



B 2: Achegamento á natureza. 

-Identificación dalgunhas características, necesidades e do 

desenvolvemento das persoas e outros seres vivos. 

AA 

CMCBCT 

-Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio  natural, 

especialmente animais e plantas. 

SIEEA 

CEC 

 

-Descubrimento das diferentes formas en que se encontra a auga na 

natureza, comprendendo a súa contribución ao desenvolvemento dos 

seres vivos e do medio, valorando a necesidade da súa conservación e 

de facer un uso responsable dela. 

CSC 

CMCBCT 

-Identificación dos cambios que se producen en canto á luminosidade, á 

posición do sol, aos ciclos da lúa... ao longo dun día, dos meses e das 

estacións do ano. 

CMCBCT 

-Formulación de hipóteses, contrastándoas coas das outras persoas, 

buscando respostas e explicacións sobre as causas e consecuencias de 

fenómenos do medio natural –calor, choiva, vento, día, noite, erosión, 

ciclo vital...- e dos producidos pola acción humana - pontes, encoros, 

aeroxeradores, muíños de auga...-. 

CL 

CSC 

AA 

CMCBCT 

-Participación en proxectos e investigacións no medio natural, 

expresando as actividades realizadas e os resultados obtidos mediante 

diferentes representacións. 

CC    CL 

AA     

CD 

-Identificación dalgunhas características, necesidades e do 

desenvolvemento das persoas e outros seres vivos. 

AA 

CMCBCT 

B3:Cultura e vida en sociedade 

-Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de 

pertenza, valorando positivamente as relacións afectivas que neles se 

establecen, mantendo unha actitude de colaboración e asumindo 

pequenas responsabilidades. Recoñecemento e respecto dos diferentes 

tipos de familias. 

CSC 

AA 

SIEEA 

-Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia e na 

escola.  

CSC 

SIEEA 



-Interese e disposición favorable para iniciar relación respectuosas, 

afectivas e recíprocas con nenos e nenas doutras culturas. 

CSC 

CEC 

-Achegamento ás funcións que cumpren diversas persoas, 

organizacións e institucións para cubrir necesidades e achegar servizos 

presentes na súa comunidade, evitando estereotipos sexistas.  

CSC 

CEC 

-Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula, 

amosando disposición para compartir e resolver conflitos. Incorporación 

progresiva de pautas adecuadas de comportamento.  

CL 

CSC 

AA 

SIEEA 

-Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega 

apreciando os cambios que se producen no modo de vida co paso do 

tempo. Sucesos e persoas relevantes da historia da súa comunidade, do 

seu país e do mundo. 

CL 

CD 

CSC 

CEC 

Área: linguaxes: comunicación e representación 

B1. Linguaxe verbal 

Escoitar, falar e conversar. 

-Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar 

feitos; para adquirir coñecementos; para expresar e comunicar ideas, 

sentimentos e emocións; para facer peticións e como mecanismo para 

regular a propia conduta e a das demais persoas. 

CL 

-Uso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado, aumentando a 

precisión na busca dunha maior estruturación das súas frases. 

CEC 

SIEEA 

-Participación de forma oral en conversacións, 

narracións,…incrementando o vocabulario, empregando con crecente 

precisión con entonación axeitada, pronunciación clara, e empregando 

estruturas oracionais que enriquezan as propias competencias 

comunicativas. 

CL 

-Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, en 

diferentes contextos e con persoas interlocutoras diversas usando 

argumentos nas súas conversas, respectando quendas e escoitando 

atentamente. 

CL 



-Emprego axeitado das formas socialmente establecidas para 

relacionarse coas demais persoas: saúdos, despedidas,... 

CL 

CSC 

Aproximación á lingua escrita 

-Achegamento á lingua escrita como medio de comunicación, 

información e gozo a través de soportes diferentes. 

CL 

CD 

-Interese e atención na escoita de narracións e instrucións 

lidas por outras persoas 

CL 

CD 

-Iniciación no uso da escrita en situacións contextualizadas 

e reais. 

CL 

-Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión 

gráfica. Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e 

usuais.   

Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a 

propiedades cuantitativas –cantidade de letras, palabras longas e 

palabras curtas- e propiedades cualitativas -variedade de grafías. 

CL 

CD 

CEC 

-Interese e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis 

precisos e lexibles. 

CL    CD 

AA     SIEEA 

-Iniciación ao coñecemento do código escrito a través desas 

palabras e frases empregadas en contextos significativos e funcionais. 

CL     

AA 

Achegamento á literatura 

-Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha lectora 

ou lector competente de contos, relatos, lendas, poesías, rimas, 

adiviñas, teatro...; tanto tradicionais como contemporáneas, nas dúas 

linguas oficiais, e como fonte de pracer e de aprendizaxe compartida. 

CL 

CSC 

CEC 

SIEEA 

-Dramatización de textos literarios, disfrute e interese por expresarse 

con axuda de recursos non lingüísticos. 

CL    CD 

AA 

-Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de 

tradición cultural ou de autor, gozando das sensacións que o ritmo, a 

rima e a beleza das palabras producen.  

CL 

CSC 



- Participación creativa en xogos lingüísticos –encadeados de palabras, 

adiviñas, trabalinguas, onomatopeas...- acompañados de respostas 

corporais -xestos,  movementos, ritmos...- para divertirse e para 

aprender na compaña de iguais e de persoas adultas. 

CL 

CEC 

SIEEA 

CSC 

-Introdución ao uso da biblioteca de centro e de aula, como un medio 

máis de aproximación á literatura e como espazo privilexiado de 

recursos para a diversión e o coñecemento. 

CL 

CSC 

A 

B.2. Linguaxes artísticas:plástica, musical e corporal 

-Potenciación da imaxinación e fantasía do alumnado para enriquecer a 

actividade creativa.  

CL    CEC 

CSC 

-Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos 

das formas de expresión -cor, forma, liña, movemento, volume, texturas, 

ritmos, melodías, timbres, entre outros- que lles permitan ás nenas e aos 

nenos desenvolver a súa sensibilidade estética. 

CEC 

AA 

CMCBCT 

-Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos 

materiais, útiles e soportes -papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, 

barro, rasquetas, cepillos, esponxas, pantalla de ordenador, mesa de 

area, retroproxector, encerado dixital, fotografías....- e das distintas 

técnicas -debuxo, pintura, collaxe, amasado, modelado, escultura e a 

combinación de dúas ou máis técnicas...- como recursos e medios de 

expresión e comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias, 

fantasías, experiencias... 

CL 

CSC 

CEC 

AA 

CMCBCT 

-Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas 

presentes na aula, no contorno, en museos e exposicións reais ou 

virtuais, obradoiros de artistas e persoas artesás manifestando e 

compartindo a través das diversas linguaxes as sensacións e emocións 

que producen, así como indicando o que gusta e o que non. 

CL 

CEC 

AA 

-Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o seu 

desenvolvemento e posterior comunicación, valorando a realización de 

bosquexos para a consecución dunha melloría na produción. 

CL 

CEC 

-Vivencia do son e do silencio. CL 

-Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das 

sensacións que lle xera a música. 

CEC 



CMCBCT 

-Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e 

contemporáneas. Participación activa e gozo na interpretación de 

cancións, xogos musicais e danzas colectivas e individuais. 

CEC 

CL    CD 

SIEEA 

-Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e 

outros xogos de expresión corporal -mimo, monicreques, teatro de 

sombras...- colaborando na elaboración dos elementos necesarios para 

unha ambientación axeitada. 

CSC 

CEC 

B3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

-Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como 

fontes de información, de comunicación, de expresión, de estratexias de 

exploración e investigación. 

AA 

CD 

-Achegamento ao uso do ordenador, á cámara fotográfica… 

nos procesos creativos . 

CD 

CEC 

-Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado 

dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e da 

comunicación.  

SIEEA 

CMCBCT 

-Coñecemento, coidado e uso, na medida das súas posibilidades, das 

ferramentas  tecnolóxicas. 

CSC   

CD 

 

4. AVALIACIÓN 

 

4.1 CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

4.2 INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

TRIMESTRES 

1º 2º 3º 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

-Recoñecer, identificar e 

representar o corpo na súa 

globalidade e as súas 

diferentes partes. 

    - Identifica e nomea elementos de 

segmentos corporais: ombros, 

nocellos,xeonllos, cóbados, 

calcaño, coxas e cadrís. 

    - Logra un esbozo da figura 

  

 

x 

 

 

 



humana, diferenciando: cabeza e 

corpo, brazos, mans, pernas e pes. 

 

 

x 

-Coordinar e controlar o seu 

corpo, as súas posibilidades 

motrices e adaptalo ás 

características dos obxectos, á 

acción e á vida cotiá. 

  - Salta sen deficultade para a súa 

idade.   

 

  - Mantén o equilibrio estático: 

sobre un pé , nas puntas, … 

x    

 

x 

 

-Construír unha imaxe positiva 

propia e aceptar a súa 

identidade, manifestando 

confianza nas súas 

posibilidades e recoñecendo as 

súas limitacións. 

 

-Expresa con expontaniedade 

ecoherencia emocións, vivencias e 

sentimentos. 

x x x 

-Recoñecer os sentidos e 

identificar percepcións e 

sensacións. 

- Discrimina obxectos polo seu 

tacto: rugoso- liso. 

- Recoñece os catro sabores 

fundamentais(doce, salgado, 

amargo e ácido. 

- Identifica diferentes sensacións 

auditivas, diferenciando e 

identificando diferentes tipos de son 

e a súa intensidade. 

  X 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

-Identificar semellanzas e 

diferenzas entre as persoas  

valorando positivamente a 

diversidade 

 

- Identifica características diferentes 

nun compañeiro/a e adopta 

posturas non discriminatorias. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

-Identificar e manifestar os 

propios sentimentos, vivencias, 

emocións e comprender os das 

demais persoas 

- Expresa e identifica nel/a mesmo/a 

diferentes emocións: contento, 

triste, enfadado, canso, enfermo, … 

  

x 

 

x 

-Participar en xogos e 

actividades colectivas 

aceptando as normas que os 

- Segue itinerarios óptimos para se 

desprazar (xogo do robot, … 

 

x 

 

 

 



rexen.  

- Sabe colocar varios obxectos na 

mesma posición na que foron 

mostrados. 

 

 x 

 

-Resolver con iniciativa e 

autonomía as actividades da 

vida cotiá, colaborar en tarefas 

e aceptar as normas. 

 

- Coñece e respecta as normas da 

escola 

 

x 

 

 x 

 

 x 

-Participar en xogos, mostrando 

destrezas motoras e 

habilidades manipulativas cada 

vez máis axeitadas. 

- Coñece diferentes xogos propios 

da súa idade e do contorno. 

 

 - Presenta unha axeitada 

motricidade fina. 

 

- Realiza encaixes e quebracabezas 

para a súa idade. 

 x 

 

 

 

 

 

 

 x 

 

 

 

 x 

 

 

-Manifestar hábitos de saúde, 

alimentación saudable, hixiene 

corporal e benestar utilizando 

axeitadamente espazos e 

materiais. 

- Vístese só/a o mandilón e as 

prendas de       abrigo. 

- Come só/a  sen ensuciarse. 

 X 

 

 x 

  

-Identificar situacións de risco e 

actuar coherentemente ante 

elas. 

-Uso axeitado do mobiliario e 

materiais do centro. 

x   

Área: Coñecemento da contorna 

-Explorar os obxectos e 

elementos do contorno 

inmediato e actuar sobre eles. 

Recoñecer os seus atributos 

e calidades. Agrupar, clasificar 

e ordenar estes elementos e 

coleccións segundo distintos 

criterios. 

- Identifica as propiedades dos 

obxectos empregando os sentidos: 

alto/baixo, longo/curto. 

- Pode reunir diversos obxectos de 

xeitos diferentes, cambiando o 

criterio de agrupamento. 

- Pode facer comparacións a partir 

de diferenzas ou semellanzas. 

- Realiza series sinxelas seguindo 

 x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 



un criterio dado.  

 x 

 

 

-Empregar os números para 

identificar, contar, clasificar, 

informarse e ordenar elementos 

da realidade, aproximándose 

ao seu valor notacional e 

conceptual. 

- Enumera diferenzas e 

semellanzas entre obxectos polo 

tamaño: pequeño/grande/mediano. 

- Ordena colecciòns polo número de 

elementos que ten de menor a 

maior. 

- Ordena obxectos según un criterio: 

tamaño, forma,… 

   

X 

 

 

 

 x 

 

  

 

 

 x 

  

-Propoñer e resolver problemas 

sinxelos relacionados con 

situacións cotiás, empregando 

e comparando magnitudes de 

peso, lonxitude e capacidade. 

- Emprega medidas arbitrarias de 

lonxitude (varas, cordeis,…) para 

resolver situacións problemáticas. 

- Emprega medidas arbitrarias de 

capacidade (mans, cuncas, 

botellas,…) para resolver situacións 

problemáticas. 

 

   

 X 

 

 

 

  x 

 

-Recoñecer algúns aspectos 

xeométricos básicos: liñas, 

puntos, rectángulos, cadrados, 

triángulos, círculos, esferas, 

cubos e prismas. 

- Recoñece algunas formas 

xeométricas:  

rectángulo, cadrado, círculo, 

triángulo, rombo,esfera. 

    

x 

 

-Describir e representar dun 

xeito elemental a situación das 

propias nenas e nenos en 

relación a obxectos e ás 

demais persoas usando 

vocabulario topolóxico 

elemental. 

- Coloca os obxectos e localizaos 

empregando as nocións: ao lado ( 

un lado e outro lado), no medio. 

 

-Sabe colocar varios obxectos na 

mesma posición na que foron 

mostrados. 

  

 

  x 

 

 

 

 

 x 

- Usar e comprender nocións 

temporais básicas ordenando 

temporalmente feitos referidos 

á súa vida. 

- Ordena as accións máis 

relevantes do día. 

- Ordena temporalmente as súas 

descricións utilizando correctamente 

  

 

 x 

 



as nocións: onte, hoxe, mañá. 

- Pode relacionar feitos concretos 

cunha determinada época do ano ( 

estacións do ano) 

 

 

 x 

   

  x 

   

-Dar mostras de interesarse 

polo medio natural e os seus 

cambios. Identificar e nomear 

algúns dos seus compoñentes, 

establecendo relacións sinxelas 

de interdependencia. 

Manifestar actitudes de coidado 

e de respecto cara á natureza e 

participar en actividades para 

conservala. 

- Coñece os coidados básicos que 

requiren animais e prantas para 

vivir. 

 

- Adopta actitudes críticas ante 

prácticas que entorpecen a 

conservación e o coidado do medio 

( vertido de ríos, tala de árbores, …) 

  X 

 

          

 

 

 

 

x 

 

-Identificar e recoñecer as 

diferentes etapas da vida nas 

persoas e outros seres vivos. 

-Coñece  e idendentifica  as  

distintas etapas do ser humano. 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

-Identificar e coñecer os grupos 

sociais máis significativos do 

contorno do alumnado e 

algunhas características da súa 

organización. 

- Comprende e sabe explicar as 

relación máis básicas entre 

familiares. 

- Amósase conciliador/a cando 

xorde un conflito. 

 

X 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

-Recoñecer, identificar e poñer 

exemplos sinxelos dalgúns 

servizos comunitarios. 

-  Coñece distintos oficios e 

recoñece o seu valor na sociedade. 

  

x 

 

  

-Recoñecer algunhas 

manifestacións culturais 

próximas e doutras realidades, 

valorando a súa  

diversidade e riqueza. 

-Valora dunha maneira axeitada 

celebracións  da súa localidade. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Área: linguaxes: comunicación e representación 

-Utilizar a lingua oral do modo 

máis conveniente para unha 

comunicación positiva con 

- Emprega expresións 

convencionais de cortesía para 

saudar e despedirse ( adeus, ata 

 

x 

 

x 

 

x 



iguais e con persoas adultas, 

segundo as intencións 

comunicativas. 

mañá, …) e para escusarse ( 

perdón, síntoo,…) 

- Emprega axeitadamente 

cumprimentos socialmente 

establecidos na relación cos seus 

compañeiros/as. 

 

 

  x 

-Comprender mensaxes orais 

diversas, mostrando unha 

actitude de escoita atenta e 

respectuosa. 

- Escoita con atención a lectura de 

diferentes textos literarios: contos, 

relatos, lendas, poesías, rimas, 

adiviñas,… 

- Diferenza o que son ordes, 

desexos e preguntas. 

 

 x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

-Amosar unha actitude positiva 

cara a aprendizaxe dunha 

lingua extranxeira, 

interesándose por participar en 

interaccións orais en rutinas, 

xogos e situacións habituais de 

comunicación. 

- Participa activamente e goza con 

actividades de dramatización, xogo 

simbólico e outros xogos de 

expresión corporal na lingua 

extranxeira. 

  

x 

 

x 

 

x 

-Amosar interese polos textos 

escritos presentes na aula e no 

contorno próximo, iniciándose 

no seu uso e na comprensión 

das súas finalidades. 

Interesarse e 

participar nas situacións 

significativas de lectura e 

escritura que se producen na 

aula desenvolvidas por persoas 

lectoras e escritoras 

competentes. 

 - Recoñece o nome  escrito dos 

compañeiros/as. 

 

- Recoñece a funcionalidade dos 

textos enumerativos (localizar 

información concretas), como 

carteis, listas, … 

 

- Percibe que as palabras, 

escrituras indeterminadas, números, 

notas musicais, iconas e outros 

símbolos e signos convencionais 

teñen unha gran importancia como 

medio de comunicación. 

 

   X 

 

 

  X 

 

 

 

   

 

x 

-Producir diferentes textos 

individualmente ou en grupo -

con escritura convencional ou 

- Escribe o seu nome, así como o 

dalgún compañeiro. 

   



non-, con propósitos e 

intencións diferentes: recoller e 

transmitir información, gozo... 

-Escribe , a súa maneira, notas 

,listas,…… 

    x 

-Gozar compartindo a escoita e 

a lectura en voz alta de textos 

literarios: contos, relatos, 

lendas, poesías, rimas, 

adiviñas... 

- Gusta de participar en xogos 

lingüísticos “encadeados de 

palabras”, adiviñas, trabalinguas,… 

 

x 

 

 x 

 

x 

-Utilizar a biblioteca con 

respecto e coidado, valorándoa 

como recurso informativo, de 

entretemento e gozo. 

- Valora a importancia da biblioteca 

para disfrute de todos. 

- Fai un uso correcto da biblioteca. 

 

x 

 

x 

 

x 

-Expresarse e comunicarse 

utilizando medios, materiais e 

técnicas propios das diferentes 

linguaxes artísticas e 

audiovisuais. 

- Expresa con espontaneidade e 

coherencia emocións, sentimentos 

e vivencias. 

 

- Participa con interese en 

actividades expresivas plásticas. 

- Explora as posibildades plásticas e 

creativas de distintos materiais 

(papeis, cartón, plástico, …) 

 

X 

 

x 

 

X 

 

 

 

  x 

 

 

x 

-Mostrar interese por explorar 

as súas posibilidades de 

expresión e representación, por 

gozar coas súas producións e 

por compartir as experiencias 

creativas, estéticas e 

comunicativas. 

- Explora as posibilidades sonoras 

da voz. 

 

- Participa activamente na 

interpretación de danzas colectivas 

e individuais. 

 

-Representa con debuxos o 

observado o experimentado. 

- É orixinal na súa expresión 

plástica 

 

 

 

 

 

x 

 

 X 

 

X 

 

  X 

 

 x 

 

 

 

 

 

X 

 

x 

-Utilizar, na medida das súas 

posibilidades, a linguaxe 

audiovisual e as tecnoloxías da 

- Utiliza axeitadamente as 

tecnoloxías que se lle poñen ao seu 

alcance. 

 

x 

 

x 

 

x 



información e comunicación 

como vehículo de expresión e 

comunicación. 

 

 

 

 

5. METODOLOXÍA 

Partimos dun PDI de Centro ( Proxecto documental Integrado) como xerador 

dunha nova forma de aprender, acorde coa sociedade da información. 

Unha forma de traballo que permite transformar a información en coñecemento 

e contando como eixe de acción educativa a biblioteca escolar. 

Traballaremos partindo dun tema concreto: “Medie-VALES, unha viaxe ao 

pasado”, investigaremos sobre este tema, aprendendo os mecanismos na 

procura de información e empregando os recursos da biblioteca escolar. Así 

mesmo traballaremos, a partir do 2º trimestre, o proxecto de “A auga”, 

integrándoo e relacionándoo co anterior. 

Totalmente relacionado co traballado no curso pasado, coas conmemoracións: 

Samaín, Violencia de xénero, discapacidade, Nadal, Paz, Rosalía, Entroido, 

poesía, letras galegas, Maios. 

Coordinado polos equipos de Biblioteca, Normalización, Extraescolares, e Voz 

Natura e levado a cabo polo equipo de nivel de 5º de EI, titoras e mestra de 

apoio. 

5.1. PROXECTOS 

- POR QUE TRABALLAR POR PROXECTOS 

Traballamos por proxectos, como estratexia educativa integral: 

13. Permite ao alumnado explorar as súas áreas de interese dentro do 

currículo establecido. 

14. Un ensino por proxectos ten máis sentido na escola de hoxe cos 

diferentes estados de aprendizaxe, inclusión, antecedentes culturais e 

niveis de habilidade. 

15. O alumnado planea, implementa e avalía proxectos que teñen aplicación 

no mundo real máis alá da aula. 

16. Realízase unha aprendizaxe constructivista. 

17. Favorece a autonomía. 



18. É unha aprendizaxe significativa. 

19. Amosa unha visión converxente e relacional das disciplinas. 

20. A mestra non o sabe todo, empregamos diferentes medios e recursos. 

21. Un proxecto é algo creativo e único. 

22. Permite crear situacións que favorecen a aprendizaxe. 

23. Permite achegarnos á realidade 

24. Os proxectos xeran unha serie de beneficios: 

 -Escoller temas que lles interesen e sexan importantes para a súa vida. 

 -Aumentan a motivación. 

 -Conectan coa realidade. 

 -Colaboran para construír o coñecemento. 

 -Aumentan as habilidades sociais e de comunicación. 

 -Aumentan a resolución de problemas. 

 -Ver as conexións entre as diferentes disciplinas. 

              -Aumentar a autoestima. 

 

- FASES 

A organización dos proxectos que se vaian plantexando seguirán o seguinte 

esquema: 

ASAMBLEA ACCIÓN ASAMBLEA 

 Proponse ao grupo a 

situación de partida, pode 

ser o alumnado ou o 

profesorado. 

 Que podemos facer 

 Que queremos aprender 

 Como o imos facer 

 Como o imos avaliar 

 DESEÑO CONXUNTO DO 

PROXECTO 

Realizamos o 

proposto na 

asamblea 

Valoramos o 

traballo feito. 

Propoñemos novas 

accións. 

 



 

 

PROXECTO: FASES E ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNHA DELAS 

FASE 1: 

MOTIVACIÓN E 

PROCURA DE 

INFORMACIÓN 

1ª ) MOTIVACIÓN Actividades de 

motivación 

Conversación 

grupal: 

-  

- … 

Saídas a museos 

Cartas da 

mascota da 

biblioteca 

 

 

2ª)ESTABLECEMENTO 

DE IDEAS PREVIAS E 

PLANIFICACIÓN 

Actividades de 

coñecementos 

previos. 

(Planificación) 

 “ ¿Que sabemos 

de ……?” 

- Experiencias 

personais previas             

- Coñecemento 

previo por parte da 

familia, do 

neno/a,…. 

 “ ¿Qué 

queremos saber?  

 

3ª) BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

Actividades 

para obter  e 

recopilar a 

información. 

- Preguntar á  

familia, veciños,.... 

- Recopilar 

información que 

teñan nas súas 

casas. 

- Buscar 

información en 

biblioteca, 

museos,... 

- Buscar 



información en 

internet… 

- Consultar con 

organismos 

oficiais… 

FASE 2: 

TRATAMENTO 

DA 

INFORMACIÓN 

1ª) ORGANIZACIÓN 

DO TRABALLO 

Selección e 

clasificación 

dos materiais e  

datos. 

(Organización) 

Manipular 

Interpretar 

- Recopilar datos, 

seleccionar 

información en 

distintos formatos, 

clasificalos  e 

organizalo, poñelo 

en común, 

elaboración de : 

presentacións de 

Power Point, 

gravacións,  

fotografías,  

murais,  libros 

viaxeiros,  

exposicións,... 

FASE 3: 

COMUNICACIÓN 

E 

COÑECEMENTO 

1ª) REALIZACIÓN E 

DESENROLLO 

Actividades de 

desenrolo e 

profundización, 

de ampliación e 

reforzo. 

- Realización 

dunha pequena 

exposición cos 

materiais 

aportados. 

- Exposicións e 

posta en común de 

todas  as medidas 

e conclusións, para 

facer un 

documento final 

cun resumen das 

conclusións 

principais. 

2ª) RECOPILACIÓN, 

EXPRESIÓN E 

COMUNICACIÓN DE 

CONCLUSIÓNS 

Actividades de 

síntese. 

- Elaboración dun 

dossier con todos 

os traballos 

realizados. 

- Realización de 



murais coas 

fotografías e  

cadros alusivos ao 

tema. 

- Presentacións en 

Power Point. 

- Realización libros 

viaxeiros,…. 

3ª) AVALIACIÓN Actividades de 

avaliación 

 

-Avaliación inicial – 

punto de partida- 

analizaremos tanto 

en grupo como de 

maneira individual 

as necesidades de 

tráballo.. 

- A avaliación 

inicial condiciona a 

aval. continua e 

final, non tanto no 

plantexamento, se 

non en definir a 

que punto 

queremos chegar: 

que queremos 

saber, que 

queremos saber 

facer. 

-Outro momento 

será no desenrolo 

das tarefas, no 

transcurso das 

cales tanto as  

mestras como os 

alumnos/as 

avaliaran as 

pequenas metas 

propostas. Os 

documentos 

fundamentais de 

avaliación serán os 



dossieres 

personais e as 

realizacións 

grupais. 

- Avaliación final – 

todas as tarefas 

serán avaliadas, 

deste xeito imos 

desenrolando 

pouco a pouco a 

COMPETENCIA 

BÁSICA “aprender 

a aprender. 

 

 

   5.2. LECTO-ESCRITURA EN BASE AO CONSTRUCTIVISMO 

Traballamos a lectoescritura dunha forma constructivista, temos en conta 

eses presupostos constructivistas e adecuamos as nosas actividades de 

lectoescritura a iso. 

Realizamos actividades de: escritura funcional, concienciación sobre as 

letras, sobre as formas maiúsculas, sílabas,etc. Sempre partindo de 

textos funcionais e significativos e usamos a lectoescritura diariamente 

para as actividades cotiáns: listados, notas para casa, cancións, 

apuntarse para facer unha actividade, poñer nome nos traballos,... 

Partimos dos seguintes presupostos do sistema de lectoescritura 

constructivista: 

• Tratamento do erro (non existe o erro, os fallos son fases, pasos de 

aproximación cara o modelo correcto). 

 • Ler non é descifrar. Saber ler e escribir quere dicir ser capaz de 

producir o interpretar diferentes tipos de textos segundo sexa necesario 

en determinadas situacións. 

 • Non se aprende a ler e a escribir, se non a ler e escribir textos 

diferentes para finalidades diferentes. 

Para isto relacionados con cada tema ou proxecto que realicemos, 

programaranse unha serie de actividades a partir dese eixe e tendo en conta 



que cada realidade escolar e cada escolar é diferente. Será necesario 

adaptarnos sempre á diversidade do alumnado que teñamos diante. 

 

 

 

5.3. LÓXICA-MATEMÁTICA 

Consideramos que a alfabetización matemática e o sentido numérico é un 

proceso de construción persoal, polo que debemos aproximar ao alumno a 

situación da vida real para construír o coñecemento matemático. Debemos 

poñer ao alumnado en situacións problemáticas reais e significativas. 

Organizamos o traballo matemático a partir das rutinas, as actividades cotiás, 

feitos puntuais e as actividades de traballo. Observar o entorno para 

interpretalo numericamente. Manipular diferentes tipos de obxectos e 

experimentar con eles ao través do xogo e as situacións cotiás. Verbalizar as 

accións que realizan e observan. Observar, explorar e manipular obxectos e 

coleccións de obxectos, iniciándose nas habilidades matemáticas e na súa 

linguaxe a partir de situacións significativas. 

 

 

 

5.4.TICS 

 

Dada a importancia das TICS e os medios audiovisuais na sociedade 

actual, é convinte que desde pequenos coñezan,se familiaricen e aprendan a 

manexar este tipo de material que nos ofrece moitas posibilidades. 

Contribuír ao desenrolo de diferentes competencias: competencia dixital, 

lingüística, aprender a aprender, social, autonomía e iniciativa persoal, etc. 

Para iso, seguiremos unha metodoloxía activa, participativa e globalizada, 

ademais de flexible e aberta, aínda que teremos unha sesión específica de 50’ 

semanal, onde exclusivamente se traballarán as tics, independentemente da 

introdución da mesma no día a día na aula. 

 

5.5. PSICOMOTRICIDADE 



 

  A psicomotricidade na etapa de educación infantil é fundamental, por iso 

teremos unha sesión semanal de 50’ onde a través de xogos, cancións ..... e 

seguindo o fio do PDI traballaranse a concienciación do corpo e a súa 

capacidade de movemento. 

 

 

5.6. AGRUPAMENTO DOS ALUMNOS/AS  

 

 Os modelos de agrupamento elixidos para o grupo-clase estarán 

presididos 

fundamentalmente por dous principios reguladores: que favorezan o 

intercambio 

comunicativo e a resolución cooperativa das tarefas. 

Con esta intención, ao longo da xornada poderanse organizar agrupamentos 

diversos e  

flexibles, en función do tipo de actividade e das intencións educativas, 

permitindo tanto a realización de actividades individuais como compartidas. Así, 

o traballo en parella, en pequenos grupos ou en gran grupo, favorecerá o 

diálogo e facilitará o desenvolvemento da tolerancia, o respecto polos outros e 

a capacidade de pedir e ofrecer axuda, habilidades imprescindibles para 

aprender a traballar en equipo. Ademais, este tipo de agrupamentos potencian 

a auto estima e a motivación por aprender.  

A continuación, concrétanse os distintos tipos de agrupamento: 

- O traballo individual realizarase tanto nas fichas dos cadernos como nas 

actividades dos recunchos para facilitar o ritmo individual de aprendizaxe 

dos alumnos/as. 

- O traballo en pequenos grupos proporase en actividades que requiran 

unha distribución de tarefas para chegar a un fin común: confección de 

murais, xogos de construción… 

- O traballo en gran grupo organizarase para determinadas actividades, 

por exemplo: asemblea, actividades audiovisuais, propostas de xogos, 

cancións, dramatizacións e postas en común. 

 



 Doutra banda, fomentarase a interacción entre todos os alumnos, 

favorecendo o diálogo entre eles nos momentos de traballo ou de xogo, 

promovendo a verbalización e o diálogo espontáneo e as normas elementais 

que rexen a conversación (respecto da quenda de palabra, respecto ás 

opinións dos demais…). 

 Igualmente procurarase desenvolver actividades que favorezan a 

interacción entre grupos de diferentes idades dentro da escola. 

5.7. ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS 

A organización dos espazos escolares terá en conta a necesidade de crear 

ambientes agradables e funcionais, cos que os alumnos poidan identificarse e 

desenvolverse:  

- Favorecendo a interacción en grupo. 

- Potenciando o desenvolvemento progresivo da autonomía tanto nos hábitos 

diarios (hixiene, alimentación, descanso...) como na realización das distintas 

actividades escolares. 

 

Dentro destes espazos, consideráronse tanto as aulas como outros lugares da 

escola tendo en conta o principio de flexibilidade e diversidade de elección, co 

obxectivo de respectar e adecuar a intervención educativa ás diversas 

características individuais e de grupo. 

A aula estará distribuída en distintas zonas de actividade ou recantos. Esta 

organización da aula favorece o desenvolvemento da iniciativa dos alumnos e 

axúdalles a ser máis autónomos. 

- Prestarase especial atención á súa disposición, de modo que os alumnos 

sexan capaces de entender a funcionalidade de cada un dos ambientes. 

- Procurarase diferenciar claramente os distintos espazos, de modo que se 
eviten as interferencias tanto nas tarefas realizadas como na súa 
organización e funcionalidade. 

- O número de recantos será variable dependendo da idade dos alumnos, 
do momento en que nos atopemos, así como das incidencias e 
necesidades que xurdan ao longo do curso.  

- Os recantos servirán tanto para a realización de actividades dirixidas polo 
educador como para a experimentación e o xogo individual dos alumnos. 

- Estableceranse colectivamente as normas de utilización dos recantos, 
prestando especial atención a cuestións como o número de nenos por 
recanto, a necesidade de recoller e gardar os materiais unha vez 
utilizados, etc. 



- Os espazos favorecerán a participación de todos, os desprazamentos, as 
necesidades fisiolóxicas e afectivas, a socialización, a autonomía, o 
control, o traballo en grupo, o traballo individual e o traballo colectivo. 

 

 Doutra banda, prestarase unha especial atención á ambientación da aula 

de modo que se converta nun espazo cómodo e confortable no que os alumnos 

se sintan 

protexidos e co que cheguen a identificarse. Para conseguir isto procurarase: 

 

- Ambientar a aula tendo en conta as diversas realidades culturais de todo 
o alumnado do grupo-clase; así como a súa idade, os seus intereses e 
necesidades sociais. 

- Utilizar as producións realizadas polo propio alumnado como elemento 
de ambientación. 

 Os espazos comúns. 

 O funcionamento e a organización dos espazos comúns (patio, sala de 

psicomotricidade, corredores, etc.) ateranse ás decisións adoptadas no 

Proxecto de Centro. 

 

5.8.ORGANIZACIÓN DO TEMPO 

 A temporalización rexerase polo principio de flexibilidade, pero mantendo 

unha rutina de actividades que permita aos alumnos a creación de hábitos 

estables de traballo. 

 Á hora de planificar a distribución de actividades ao longo da xornada 

diaria terase en conta a necesidade de manter uns ritmos adecuados de 

alternancia entre: 

- Períodos de descanso e períodos de actividade.  

- Actividades que requiren atención e concentración e actividades que non as 

necesitan. 

- Tempo de dedicación aos alumnos que necesitan unha atención 

individualizada. 

- Contidos que se traballarán de forma globalizada e outros que requiren un 

tratamento máis sistematizado. 

- Tempo que se dedicará ás actividades colectivas e ás individuais. 



 

Organizarase a actividade docente de modo que esta cubra as necesidades 

referidas a: 

- Coordinación de equipos.  

- Coordinación de ciclo. 

- Coordinación de grupos. 

- Coordinación pedagóxica coas familias. 

- Acción do titor. 

 

Saídas extraescolares de cada trimestre: 

1º Trimestre: Saídas pola contorna 

2º Trimestre: Visita a un castelo 

3º Trimestre: Saída ao parque de Aquaciencia (Ferrol) 

Así mesmo, queremos contemplar todas aquelas saídas que puideran xurdir 

a partir dos nosos proxectos  ou de actividades realizadas ao longo do curso, 

sen determinar. 

 

5.9. SELECCIÓN DE MATERIAIS E RECURSOS 

- Os materiais didácticos deben responder ás necesidades dos nenos e 

nenas e aos proxectos de traballo que se previu realizar. 

- Deben responder ás necesidades de seguridade e manipulación por parte 

dos alumnos. 

- Incitarán á exploración, investigación e recreación de situacións e 

experiencias variadas. 

- Os elementos seleccionados permitirán a multifuncionalidade, así como 

posibilitarán a acción tanto individual como colectiva. 

- Procurarase utilizar na aula os materiais que o alumnado poida atopar na 

súa vida diaria e que lles poidan permitir diferentes niveis de resolución das 

actividades de aprendizaxe. 



- Prestarase especial atención á utilización de elementos que proveñan do 

contorno familiar dos alumnos. 

- Igualmente, procurarase recuperar e reciclar materiais cotiáns para 

transformalos en materiais didácticos. 

- Utilizaremos para a aprendizaxe da sistematización da lóxica-matemática, o 

caderniño: 

- Matemáticas 2. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-1589-4 

 

 

6. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

6.1. VALORACIÓN INICIAL E VÍAS DE ACTUACIÓN 

Co obxecto de axustarnos ás necesidades reais de cada un dos nosos 

alumnos/as, realizarase unha valoración das súas características individuais de 

acordo aos seguintes parámetros: 

 

- Avaliación do nivel de competencia curricular do alumno/a  

Aspectos que deberemos ter en conta: 

5. Tanto se se trata dun neno/a de novo ingreso coma se estivo 

escolarizado anteriormente, será conveniente esperar a que pase o período 

de adaptación, cando estea xa afeito/a á aula e se sinta querido, aceptado e 

protexido. 

6. Decidir con que referente curricular imos avaliar o neno: 

- Se o desenvolvemento evolutivo do neno/a está afastado do nivel 

madurativo propio da súa idade cronolóxica, e co fin de identificar as 

posibles lagoas existentes, utilizaremos como referentes os obxectivos 

xerais, contidos ou criterios de avaliación do nivel anterior. 

- Cando o nivel madurativo non se afaste excesivamente do nivel 

evolutivo dos outros compañeiros da súa idade, o referente a utilizar 

serán os obxectivos xerais, contidos e criterios de avaliación do mesmo 

nivel. Isto permitiranos establecer a distancia entre o que o alumno é 

capaz de facer, xa sexa de forma autónoma ou coa axuda do docente, e 

o que se pide que alcance neste nivel. Deste xeito poderemos definir de 

forma máis axustada o tipo de intervención educativa que deberemos 

levar a cabo, onde ir eliminando axudas e onde ir ofrecendo outras 

novas que lle permitan ir avanzando cara ao nivel do grupo. 



7. Valorar que áreas curriculares será necesario avaliar con máis 

profundidade, aquelas onde o neno/a ten máis dificultades, seleccionando 

os obxectivos, contidos e criterios de avaliación máis importantes. 

8. Determinar unha adecuada estratexia de avaliación que nos indique con 

claridade o que o neno é capaz de facer en relación coas aprendizaxes que 

propomos. En moitos casos servirannos as propias actividades da aula, 

pero nalgún caso, e debido ás características específicas do neno, haberá 

que deseñar actividades específicas de avaliación para valorar 

determinados aspectos. 

- Avaliación do desenvolvemento madurativo 

 A avaliación propiamente curricular non reflicte fielmente, por si mesma, 

o nivel madurativo dos alumnos/as, polo que se fai necesario realizar unha 

avaliación do neno por áreas de desenvolvemento: biolóxicos, intelectuais, 

motores, comunicativo lingüísticos, de adaptación e inserción social e 

emocionais. 

Criterios de observación: 

 Área perceptivo-cognitiva: 

- Relación co xogo. 

- Relación cos obxectos. 

- Capacidade de atención. 

- Desenvolvemento do esquema corporal. 

- Niveis perceptivos. 

- Desenvolvemento dos conceptos espazo-temporais. 

- Pensamento lóxico. 

- Capacidade de simbolización. 

 

 Área de comunicación e linguaxe 

- Capacidades previas: praxias, respiración, deglutición, 
mastigación, discriminación auditiva e capacidade articuladora. 

- Comunicación xestual comprensiva e expresiva. 

- Linguaxe oral comprensiva e expresiva. 

 

 Área motriz 



- Motricidade grosa: control postural, xiros, posicións, coordinación 
dinámica xeral, equilibrio estático, equilibrio dinámico, etc. 

- Motricidade fina: coordinación manual, coordinaciónóculo-manual, 
habilidades manipulativas, dominancia lateral, grafomotricidade, 
etc. 

 

 Área afectivo-social 

- Autonomía persoal e social. 

- Hábitos de alimentación, hixiene, aseo e vestido. 

- Normas de comportamento. 

- Interacción cos adultos. 

- Interacción cos iguais. 

 

-  Avaliación do estilo de aprendizaxe: 

Para facer unha adecuada valoración das características individuais de cada 

neno necesitamos saber o que é capaz de facer e como o fai, é dicir, como se 

enfronta e responde ás tarefas escolares. 

Aspectos a ter en conta para a avaliación dos estilos de aprendizaxe: 

- Condicións físico-ambientais nas que responde mellor ás aprendizaxes: 

son, luz, temperatura, lugar onde se coloca en cada situación, espazos 

onde se sente máis cómodo. 

- Preferencias de agrupamento para realizar as actividades: só, en parella 

cun igual, en pequeno grupo, en gran grupo, individual coa mestra. 

- Preferencias fronte a adultos e iguais: profesional co que interactúa 

mellor, tipo de vínculos afectivos cos outros, contactos e relacións cos 

nenos. 

- Tipo de reforzos máis positivos para aprender: tipo de recompensa, 

procura de reforzo, satisfacción ante as súas tarefas, valoración do seu 

esforzo, resposta aos reforzos dos iguais. 

- Nivel de atención: momentos nos que está máis atento, tarefas nas que 

aumenta ou diminúe a súa atención, materiais que reforzan a súa atención, 

tempo que pode permanecer atento, xeitos de captar a súa atención. 

- Intereses e motivación: actividades e situacións de aprendizaxe que o 

motivan máis, as que menos lle interesan, os contidos e actividades cos 

que se sente máis seguro e cómodo. 



- Estratexias que emprega para a resolución de tarefas: pensa e planifica 

a resposta que dá, analiza e secuencia os elementos que compón a tarefa, 

aproxímase progresivamente por tenteo (ensaio-erro) á solución, etc. 

 

6.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 Como resultado da valoración inicial e ante o amplo abano de 

capacidades, estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses dos alumnos, 

contémplanse distintas vías de resposta.  

 Consideramos adaptacións curriculares cantos cambios se produzan 

no currículo co fin de atender ás diferenzas individuais dos nosos alumnos.  

 Dentro das adaptacións curriculares imos diferenciar dous modelos de 

resposta en función das situacións de distinta natureza que imos atopar: 

 

- Adaptacións curriculares non significativas. 

 Aconséllase o seu uso cando as dificultades de aprendizaxe non son moi

  importantes.  

 As características fundamentais deste tipo de medidas son as seguintes: 

  .  Non precisan dunha organización moi diferente á habitual. 

 .  Non afectan aos compoñentes prescritivos do currículo. 

- Adaptacións curriculares significativas. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 6º DE E.INFANTIL 

CURSO 2017-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

1. PRESENTACIÓN ......................................................................................... 62 

2. OBXECTIVOS XERAIS Decreto 330/2009 do 4 de xuño de 2009 ............... 63 

3. CONTIDOS .................................................................................................. 65 

5. METODOLOXÍA ........................................................................................... 88 

5.1. POR QUE TRABALLAR POR PROXECTOS......................................... 88 

5.2. FASES ................................................................................................... 90 

5.3. TRATAMENTO DA LECTO-ESCRITURA .............................................. 93 



5.4. TRATAMENTO DA LÓXICA-MATEMÁTICA .......................................... 94 

5.5.  TRATAMENTO DAS TICS ...................................................................... 0 

5.6. TRATAMENTO DA  PSICOMOTRICIDADE ............................................ 0 

6. AGRUPAMENTO DOS ALUMNOS/AS .......................................................... 1 

7. ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS ................................................................. 3 

8. ORGANIZACIÓN DO TEMPO ........................................................................ 5 

9. SELECCIÓN DE MATERIAIS E RECURSOS ................................................ 7 

10. AVALIACIÓN ............................................................................................... 8 

10.1. CÓMO AVALIAR UN PROXECTO DE TRABALLO. ............................ 8 

10.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. .................................................... 8 

11. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE ...................................................................... 9 

11.1. VALORACIÓN INICIAL E VÍAS DE ACTUACIÓN ................................ 9 

11.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE ...................................... 12 

 



 

1. PRESENTACIÓN 

 

  Esta programación  vai dirixida a catro aulas de sexto curso de EI, dúas 

con vinte e un alumnos e outras dúas con vinte e dous. 

 Traballaremos partindo dun PDI co tema : “Medie-VALES, unha viaxe ao 

pasado” no que o mesmo tempo no noso nivel integramos  dous proxectos: Os 

castelos, nos dous primeiros trimestres, e  O Camiño de Santiago no terceiro. 

 Estes dos  proxectos serán o eixe sobre o que xirará toda a aprendizaxe. 

  



 

2. OBXECTIVOS XERAIS Decreto 330/2009 do 4 de xuño de 2009 

 

1. Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, identificando gradualmente 

as propias características, posibilidades e limitacións a través da interacción 

coas outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando 

maior autonomía persoal. 

2. Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e 

algunhas das súas funcións, descubríndoas posibilidades de acción e de 

expresión, coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e 

movementos. 

3. Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e 

ser capaces de expresalos e comunicalos, así como identificar e respectar 

tamén os das outras persoas. 

4. Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar 

tarefas sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas 

frustracións e manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades 

que se presentan, do o sentimento de autoconfianza e sendo quen de solicitar 

axuda. 

5. Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras 

persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración 

e mais evitando a adopción de comportamentos de submisión ou dominio. 

6. Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa 

seguridade, a hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando 

e gozando das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

7. Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no 

desenvolvemento das tarefas. 

8. Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: 

idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas... 

9. Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación 

propia, o desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto 

ás demais persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a 

aceptación da identidade sexual e cultural. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONTIDOS 

 

Área: Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 
COMP. 
BÁSICAS 

B1:O corpo é a propia imaxe  

-Exploración do propio corpo, recoñecendo progresivamente as 

súas características e posibilidades para chegar á toma de 

conciencia do propio esquema corporal. 

AA 

CSC 

SIEEA 

-Identificación, manifestación, regulación e control das necesidades 

básicas do corpo. 
SIEEA 

-Adquisición de confianza nas capacidades propias. SIEEA 

-Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. SIEEA 

-Potenciación da construción do esquema corporal para pasar 

progresivamente a sentir as partes que o integran. 
SIEEA 

-Recoñecemento das percepcións sensoriais. SIEEA 

-Aceptación da propia imaxe corporal e gozo xogando co seu 

corpo, desenvolvendo accións e iniciativas individuais e grupais, 

empregando as posibilidades expresivas do propio corpo –a través 

de xestos, movementos, xogos, danzas...- 

SIEEA 

-Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, 

vivencias, preferencias e intereses propios e das demais persoas. 
SIEEA 

-Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, 

confiando nas súas posibilidades e recoñecendo as limitacións 

propias. 

SIEEA 

-Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da 

identidade e características das demais persoas, evitando actitudes 

discriminatorias. 

SIEEA 

-Recoñecemento e vivencia das referencias espazo-temporais en 

relación co propio corpo, cos obxectos, co contorno e coas demais 

persoas. 

SIEEA 

CL 

B2: Xogo e movemento 

-Participación nos xogos e na actividade motriz, amosando 

actitudes de iniciativa e constancia. 
CSC 
AA 

-Gozo co xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo 

unha actitude de axuda e cooperación con iguais e con persoas 

adultas. Aceptación do xogo como medio de desfrute e de relación 

cos demais. 

CSC 
SIEEA 

-Adaptación do ton e da postura ás características do obxecto, da 

outra persoa, da súa acción e da situación. 
SIEEA 
CEC 

- Comprensión, aceptación e valoración de regras para xogar. 
SIEEA 
AA 



CSC 

-Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas. SIEEA 

-Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas 

e grosas. 
SIEEA 

-Adquisición dun maior dominio das súas capacidades corporais: 

desenvolvemento das habilidades motoras, do control de ton, do 

equilibrio e da respiración. 

CSC 
CEC 
SIEEA 

-Adquisición de nocións básicas de orientación e coordinación de 

movementos. 
CEC 

-Potenciación das súas capacidades motoras, de coordinación e de 

orientación no espazo. 
SIEEA 
AA 

B3: A actividade cotiá 

-Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización 

de tarefas. 
CSC 

-Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e 

progresiva autonomía na súa realización, regulando o propio 

comportamento, para camiñar cara á resolución pacifica de 

conflitos. 

SIEEA 
AA 

-Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha 

actitude positiva para establecer relación de afecto coas persoas 

adultas e iguais, aceptando a diversidade. 

SIEEA 
AA 
CEC 

-Hábitos elementais de organización, constancia, atención, 

iniciativa e esforzo. 
AA 

-Valoración e gusto polo traballo propio ben feito e polo das demais 

persoas, buscando os recursos axeitados que lle permitan concluír 

os proxectos que inicia, sendo quen de solicitar e prestar axuda. 

SIEEA 
AA 

-Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal:  

capacidades, actitudes e coñecementos, aplicándoos nas súas 

actividades diarias. 

SIEEA 
AA 

B4: O coidado persoal e a saúde 

-Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, 

alimentación, descanso... 
CEC 
CSC 

-Iniciación na práctica de accións que favorezan a interacción e 

adquisición de hábitos saudables. 

SIEEA 
AA 
CSC 

-Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. 
SIEEA     
CL     AA 
CSC 

-Valoración da axuda doutras persoas 
AA    
CSC 

Área: Coñecemento da contorna 

B1: Medio físico: elementos, relacións e medida. 

-Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no CSC 



medio recoñecendo as súas funcións e usos cotiáns e mais 

mantendo unha actitude de respecto e coidado cara a obxectos 

propios e alleos. 

CEC 
SIEEA 

-Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades de obxectos e de 

materiais, examinando con atención as súas características e a súa 

aplicación na vida diaria. 

CL 
CMCBCT 

-Interese pola clasificación de obxectos e materiais e aproximación 

á cuantificación de coleccións. 
CMC 
AA 

-Identificación de formas planas e tridimensionais en elementos do 

contorno. 
CMCBCT 

-Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no 

rexistro de cantidades. Emprego dos números para identificar, 

contar, clasificar, numerar, informarse e ordenar elementos da 

realidade sempre en situacións contextualizadas e significativas. 

CMCBCT 
AA 
CL 

-Observación e toma de conciencia da funcionalidade dos úmeros 

na vida cotiá. 
CL 
AA 

-Utilización da acción de contar como estratexia para a obtención 

dun dato numérico e como verificación do resultado de operacións 

de cálculo sinxelas e funcionais. 

CMCBCT 
AA 

-Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da 

vida cotiá: localizar un dato numérico, facer unha repartición, 

realizar unha estimación... 

CL    AA 
CMCBCT 

-Utilización de xogos de mesa como actividades lúdicas que unen o 

razoamento, a reflexión e o divertimento en grupo. 

CL     
CSC 
CMCBCT 

-Investigación do comportamento físico de diferentes materiais e 

obxectos, en diferentes situación e con variadas accións. 

AA    
SIEEA 
CMCBCT 

-Achegamento a algunhas magnitudes físicas -peso, lonxitude, 

capacidade, tempo- a través da estimación: comparando, 

sopesando, observando... 

CL 
CMCBCT 

-Recoñecemento e identificación de situacións en que se fai 

necesario medir. Interese e curiosidade polos instrumentos de 

medida convencionais e non convencionais facendo unha 

aproximación ao seu uso. 

AA 
CMCBCT 

-Adquisición progresiva da noción do paso do tempo mediante as 

actividades da vida cotiá. 
CSC 
CMCBCT 

-Orientación temporal en situacións cotiás empregando  diferentes 

nocións e relacións. Aproximación ao uso do calendario. 
CSC 
CMCBCT 

-Establecemento de relacións de orientación espacial de 

localización, dirección, distancia e posición respecto a obxectos, 

persoas e lugares, nomeándoos axeitadamente e empregando o 

vocabulario topolóxico elemental. 

CL 
CCM 
CBCT 



-Exploración lúdica das propiedades e características dalgúns 

corpos xeométricos elementais. 
CM 
CBCT 

-Vivencia, representación e interpretación do espazo, empregando 

a imaxinación en debuxos, planos, fotografías, mapas ou outros 

CL 
CEC 
CBCT 

B2: Achegamento á natureza. 

-Identificación dalgunhas características, necesidades  do 

desenvolvemento das persoas e outros seres vivos. 
AA 
CMCBCT 

-Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio  

natural, especialmente animais e plantas. 

SIEEA 
CEC 
 

-Descubrimento das diferentes formas en que se encontra a auga 

na natureza, comprendendo a súa contribución ao 

desenvolvemento dos seres vivos e do medio, valorando a 

necesidade da súa conservación e de facer un uso responsable 

dela. 

CSC 
CMCBCT 

-Identificación dos cambios que se producen en canto á 

luminosidade, á posición do sol, aos ciclos da lúa... ao longo dun 

día, dos meses e das estacións do ano. 

CMCBCT 

-Formulación de hipóteses, contrastándoas coas das outras 

persoas, buscando respostas e explicacións sobre as causas e 

consecuencias de fenómenos do medio natural –calor, choiva, 

vento, día, noite, erosión, ciclo vital...- e dos producidos pola acción 

humana - pontes, encoros, aeroxeradores, muíños de auga...-. 

CL 
CSC 
AA 
CMCBCT 

-Participación en proxectos e investigacións no medio natural, 

expresando as actividades realizadas e os resultados obtidos 

mediante diferentes representacións. 

CC    CL 
AA 
CD 

-Identificación dalgunhas características, necesidades e do 

desenvolvemento das persoas e outros seres vivos. 
AA 
CMCBCT 

B3: Cultura e vida en sociedade 

-Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais 

de pertenza, valorando positivamente as relacións afectivas que 

neles se establecen, mantendo unha actitude de colaboración e 

asumindo pequenas responsabilidades. Recoñecemento e respecto 

dos diferentes tipos de familias. 

CSC 
AA 
SIEEA 

-Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia e 

na escola. 
CSC 
SIEEA 

-Interese e disposición favorable para iniciar relación respectuosas, 

afectivas e recíprocas con nenos e nenas doutras culturas. 
CSC 
CEC 

-Achegamento ás funcións que cumpren diversas persoas, 

organizacións e institucións para cubrir necesidades e achegar 

servizos presentes na súa comunidade, evitando estereotipos 

sexistas. 

CSC 
CEC 



-Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da 

aula, amosando disposición para compartir e resolver conflitos. 

Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamento. 

CL 
CSC 
AA 
SIEEA 

-Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega 

apreciando os cambios que se producen no modo de vida co paso 

do tempo. Sucesos e persoas relevantes da historia da súa 

comunidade, do seu país e do mundo. 

CL 
CD 
CSC 
CEC 

Área: linguaxes: comunicación e representación 

B1: Linguaxe verbal 

Escoitar, falar e conversar. 

-Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e 

relatar feitos; para adquirir coñecementos; para expresar e 

comunicar ideas, sentimentos e emocións; para facer peticións e 

como mecanismo para regular a propia conduta e a das demais 

persoas. 

CL 

-Uso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado, aumentando 

a precisión na busca dunha maior estruturación das súas frases. 

CEC 

SIEEA 

-Participación de forma oral en conversacións, 

narracións,…incrementando o vocabulario, empregando con 

crecente precisión con entonación axeitada, pronunciación clara, e 

empregando estruturas oracionais que enriquezan as propias 

competencias comunicativas. 

CL 

-Participación en situacións de comunicación con distintos 

propósitos, en diferentes contextos e con persoas interlocutoras 

diversas usando argumentos nas súas conversas, respectando 

quendas e escoitando atentamente. 

CL 

-Emprego axeitado das formas socialmente establecidas para 

relacionarse coas demais persoas: saúdos, despedidas,... 

CL 

CSC 

Aproximación á lingua escrita 

-Achegamento á lingua escrita como medio de comunicación, 
información e gozo a través de soportes diferentes. 

CL 
CD 

-Interese e atención na escoita de narracións e instrucións 
lidas por outras persoas 

CL 
CD 

-Iniciación no uso da escrita en situacións contextualizadas 
e reais. 

CL 

-Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de 
expresión gráfica. Identificación de palabras e frases escritas moi 
significativas e usuais. 

CL 
CD 
CEC 



Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a 
propiedades cuantitativas –cantidade de letras, palabras longas e 
palabras curtas- e propiedades cualitativas -variedade de grafías. 

-Interese e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis 
precisos e lexibles. 

CL    CD 
AA     
SIEEA 

-Iniciación ao coñecemento do código escrito a través desas 
palabras e frases empregadas en contextos significativos e 
funcionais. 

CL 
AA 

Achegamento á literatura 

-Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha 

lectora ou lector competente de contos, relatos, lendas, poesías, 

rimas, adiviñas, teatro...; tanto tradicionais como contemporáneas, 

nas dúas linguas oficiais, e como fonte de pracer e de aprendizaxe 

compartida. 

CL 
CSC 
CEC 
SIEEA 

-Dramatización de textos literarios, disfrute e interese por 

expresarse con axuda de recursos non lingüísticos. 
CL    CD 
AA 

-Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de 

tradición cultural ou de autor, gozando das sensacións que o ritmo, 

a rima e a beleza das palabras producen. 

CL 
CSC 

- Participación creativa en xogos lingüísticos –encadeados de 

palabras, adiviñas, trabalinguas, onomatopeas...- acompañados de 

respostas corporais -xestos,  movementos, ritmos...- para divertirse 

e para aprender na compaña de iguais e de persoas adultas. 

CL 
CEC 
SIEEA 
CSC 

-Introdución ao uso da biblioteca de centro e de aula, como un 

medio máis de aproximación á literatura e como espazo privilexiado 

de recursos para a diversión e o coñecemento. 

CL 
CSC 
A 

B2: Linguaxes artísticas:plástica, musical e corporal. 

-Potenciación da imaxinación e fantasía do alumnado para 

enriquecer a actividade creativa. 

CL    
CEC 
CSC 

-Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos 

básicos das formas de expresión -cor, forma, liña, movemento, 

volume, texturas, ritmos, melodías, timbres, entre outros- que lles 

permitan ás nenas e aos nenos desenvolver a súa sensibilidade 

estética. 

CEC 
AA 
CMCBCT 

-Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos 

materiais, útiles e soportes -papeis, cartón, arame, plástico, teas, 

cortiza, barro, rasquetas, cepillos, esponxas, pantalla de ordenador, 

mesa de area, retroproxector, encerado dixital, fotografías....- e das 

distintas técnicas -debuxo, pintura, collaxe, amasado, modelado, 

CL 
CSC 
CEC 
AA 
CMCBCT 



escultura e a combinación de dúas ou máis técnicas...- como 

recursos e medios de expresión e comunicación de feitos, 

sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, experiencias... 

-Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas 

presentes na aula, no contorno, en museos e exposicións reais ou 

virtuais, obradoiros de artistas e persoas artesás manifestando e 

compartindo a través das diversas linguaxes as sensacións e 

emocións que producen, así como indicando o que gusta e o que 

non. 

CL 
CEC 
AA 

-Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o 

seu desenvolvemento e posterior comunicación, valorando a 

realización de bosquexos para a consecución dunha melloría na 

produción. 

CL 
CEC 

-Vivencia do son e do silencio. CL 

-Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das 

sensacións que lle xera a música. 
CEC 
CMCBCT 

-Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e 

contemporáneas. Participación activa e gozo na interpretación de 

cancións, xogos musicais e danzas colectivas e individuais. 

CEC 
CL    CD 
SIEEA 

-Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo 

simbólico e outros xogos de expresión corporal -mimo, 

monicreques, teatro de sombras...- colaborando na elaboración dos 

elementos necesarios para unha ambientación axeitada. 

CSC 
CEC 

B3: Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 

-Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías 

como fontes de información, de comunicación, de expresión, de 

estratexias de exploración e investigación. 

AA 

CD 

-Achegamento ao uso do ordenador, á cámara fotográfica… 

nos procesos creativos . 

CD 

CEC 

-Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso 

moderado dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

SIEEA 

CMCBCT 

-Coñecemento, coidado e uso, na medida das súas posibilidades, 

das ferramentas tecnolóxicas. 

CSC 

CD 



4. AVALIACIÓN 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL. 

 

Recoñecer, identificar e 

representar o corpo na 

súa globalidade e as 

súas diferentes partes. 

Logra un esbozo da figura 

humana, diferenciando: 

cabeza e corpo, brazos, 

mans, pernas e pes. 

 

Logra un esbozo da figura 

humana, diferenciando: 

cabeza e corpo, brazos, 

mans, pernas , pes, cellas, 

pestañas, pescozo. 

 

 Debuxa a figura humana 

respectando as proporcións.  

  

X  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

X 

-Coordinar e controlar 

o seu corpo, as súas 

posibilidades motrices 

e adaptalo ás 

características dos 

obxectos, á acción e á 

vida cotiá. 

Mantén o equilibrio estático: 

sobre un pé, nas puntas...  

 

Mantén o equilibrio nos 

desprazamentos, nos 

saltos... 

 

 É capaz de relaxarse e 

descansar cando hai un 

ambiente propicio.  

X  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

-Recoñecer os sentidos 

e identificar 

percepcións e 

Identifica diferentes 

sensacións sensoriaís 

(táctiles,gustativas,olfactivas, 

X X X 



sensacións. visuais, auditivas). 

 

 

-Construír unha imaxe 

positiva propia e 

aceptar a súa 

identidade, 

manifestando 

confianza nas súas 

posibilidades e 

recoñecendo as súas 

limitacións. 

Ten confianza nas súas 

posibilidades nas tarefas 

habituais e mostra 

constantemente desexos de 

superación. 

X X X 

-Identificar semellanzas 

e diferenzas entre as 

persoas valorando 

positivamente a 

diversidade. 

Identifica características 

diferentes nun compañeiro 

ou nunha compañeira e 

adopta posturas non 

discriminatorias.  

 

Percibe cambios físicos en si 

mesmo e nos demais.  

 

 Participa en xogos, 

actividades, etc., 

independentemente do 

xénero. 

 

X 

 

 

 

 

 

      

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

-Identificar e manifestar 

os propios 

sentimentos, vivencias, 

emocións e 

comprender os das 

demais persoas. 

 Expresa e identifica nel/a 

mesmo/a diferentes 

emocións e estados de 

ánimo. 

 

 Identifica nas demais 

persoas estados de ánimo e 

emocións.  

 

X  

 

 

 

 

   X 

 

 

 

 

 

 

 



Controla as emocións e 

impulsos negativos 

 

 

   X 

-Participar en xogos, 

mostrando destrezas 

motoras e habilidades 

manipulativas cada vez 

máis axustadas. 

Gústalle participar en xogos 

que supoñen exercicio 

motor, como carreiras ou 

saltos.  

 

 É quen de coordinar a súa 

acción coa das com - 

pañeiras e compañeiros, 

cando o xogo o require.  

 

Sabe colocar varios 

obxectos na mesma posición 

na que foron mostrados. 

 X  

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

-Participar en xogos e 

actividades colectivas 

aceptando as normas 

que os rexen. 

Acepta ter que esperar a súa 

quenda.  

 

Acepta as regras dos xogos.  

 

 

 Supera o feito de non gañar 

nos xogos de competición. 

   X  

 

   

X 

 

 

 

 

 

 

   X 

-Resolver con iniciativa 

e autonomía as 

actividades da vida 

cotiá, colaborar en 

tarefas e aceptar as 

normas. 

 Coñece e respecta as 

normas da escola.  

 

Remata as tarefas e 

actividades que empeza.  

 X 

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 



 X   X   X 

-Manifestar hábitos de 

saúde, alimentación 

saudable, hixiene 

corporal e benestar 

utilizando 

adecuadamente 

espazos e materiais. 

É autónomo/a no coidado de 

si mesmo/a. 

 

Ao rematar unha actividade 

colabora para ordenar o 

material e procura manter 

limpos os espazos. 

 X 

 

 

 

 

X 

  X 

 

 

 

 

 X 

  X 

 

 

 

 

X 

-Identificar situacións 

de risco e actuar 

coherentemente ante 

elas. 

 Identifica situacións  e 

obxectos perigosos e 

evítaos. 

X  X X 

 

 

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

 

-Explorar os obxectos e 

elementos do contorno 

inmediato e actuar 

sobre eles. Recoñecer 

os seus atributos e 

calidades. Agrupar, 

clasificar e ordenar 

estes elementos e 

coleccións segundo 

distintos criterios. 

Recoñece propiedades 

e características de 

obxectos e coleccións 

con base a diversos 

criterios.  

 

 

Realiza series sinxelas 

seguindo un criterio 

dado.  

 

Ordena obxectos 

seguindo distintos 

criterios : tamaño, 

forma...  

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 É quen de introducir un 

elemento máis nunha 

colección ordenada, no 

lugar axeitado.  

 

 Recoñece o criterio de 

ordenación nunha 

colección. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

-Empregar os números 

para identificar, contar, 

clasificar, informarse e 

ordenar elementos da 

realidade, 

aproximándose ao seu 

valor notacional e 

conceptual. 

Fai agrupacións de 

obxectos atendendo a 

unha determinada 

cantidade.  

 

Coñece a serie 

numérica. 

 

Fai uso do número en 

situacións funcionais e 

cun valor notacional e 

conceptual  

 X  

 

 

 

  

X 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

-Propoñer e resolver 

problemas sinxelos 

relacionados con 

situacións cotiás, 

empregando e 

comparando 

magnitudes de peso, 

Resolve 

manipulativamente 

pequenos problemas e 

situacións 

problemáticas concretas 

relacionados coa súa 

vida diaria que implican 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 



lonxitude e capacidade. a aplicación de 

operacións de calculo 

sinxelas. 

 

 Realiza cálculos 

mentais sinxelos.  

 

Realiza estimacións de 

medidas de peso, 

lonxitude , capacidade e 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X 

 

 

X 

 

 

 

 

  

 

 

 

X 

 

 

X 

-Recoñecer algúns 

aspectos xeométricos 

básicos: liñas, puntos, 

rectángulos, cadrados, 

triángulos, círculos, 

esferas, cubos e 

prismas. 

Recoñece aspectos 

xeométricos das figuras 

xeométricas: 

rectángulos, cadrados, 

triángulos, círculos.  

Recoñece aspectos 

xeométricos da esfera e 

do cubo.  

 

Asocia as figuras 

xeométricas coas 

formas presentes no 

seu contorno. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

  



X 

  

X 

-Describir e representar 

dun xeito elemental a 

situación das propias 

nenas e nenos en 

relación a obxectos e ás 

demais persoas usando 

vocabulario topolóxico 

elemental. 

Emprega as nocións 

espaciais para explicar 

a localización dalgún 

obxecto ou persoa.  

 

Interpreta o espazo 

empregando debuxos. 

 

 X  

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 X 

-Usar e comprender 

nocións temporais 

básicas ordenando 

temporalmente feitos 

referidos á súa vida. 

Diferenza os días da 

semana en relación 

coas actividades que se 

fan habitualmente. 

 

É quen de ordenar unha 

secuencia. 

 

Iníciase no emprego do 

calendario para sinalar 

feitos significativos da 

súa vida. 

 

 

 

 

 

 

X 

 X  

 

 

 

 

 

 

 

 X 

-Dar mostras de 

interesarse polo medio 

natural e os seus 

cambios. Identificar e 

nomear algúns dos seus 

compoñentes, 

establecendo relacións 

sinxelas de 

interdependencia. 

Manifestar actitudes de 

coidado e de respecto 

cara á natureza e 

 Describe 

características físicas 

(partes, forma, cor...) e 

funcionais 

(alimentación, 

desprazamento...) de 

animais e plantas. 

 

Valora a utilidade e a 

importancia dos animais 

 X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 



participar en actividades 

para conservala. 

e plantas para o home.  

 

Busca explicacións 

sobre as causas e as 

consecuencias de 

fenómenos do medio 

natural e dos 

producidos pola acción 

humana. 

 

  

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

-Identificar e recoñecer 

as diferentes etapas da 

vida nas persoas e 

outros seres vivos. 

 Identifica que os seres 

vivos seguen un ciclo 

vital: nacen, medran, 

reprodúcense e morren. 

 

  X X 

-Identificar e coñecer os 

grupos sociais máis 

significativos do 

contorno do alumnado e 

algunhas características 

da súa organización. 

 

Comprende e sabe 

explicar as relacións 

máis básicas entre 

familiares. 

 

 Recoñece e respecta 

os diferentes tipos de 

familias.  

 

Busca a relación coa 

persoa docente para: 

contarlle as súas 

cousas, vivencias, pedir 

axuda e pedir ou 

comprobar información 

sobre temas diversos. 

X  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

-Recoñecer, identificar e 

poñer exemplos 

 Coñece distintos oficios 

e recoñece o seu valor 

X   



sinxelos dalgúns 

servizos comunitarios. 

na sociedade. 

 

Valora os diferentes 

servizos sociais e 

comunitarios do seu 

contorno (mercado, 

atención sanitaria, 

medios de transporte...). 

 

  Ten superados os 

estereotipos sexistas 

referidos a persoas 

usuarias dalgún servizo 

comunitario e dos 

profesionais que alí 

desenvolven os seu 

traballo. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

-Recoñecer algunhas 

manifestacións culturais 

próximas e doutras 

realidades, valorando a 

súa diversidade e 

riqueza. 

Coñece feitos, 

costumes e obxectos 

relacionados coas 

celebracións.  

 

 

 Identifica algunhas 

manifestacións 

culturais. 

 

Sente curiosidade por 

achegarse ao 

coñecemento de 

sucesos relevantes da 

historia. 

X  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN. 

 

-Utilizar a lingua oral do 

modo máis conveniente 

para unha 

comunicación positiva 

con iguais e con 

persoas adultas, 

segundo as intencións 

comunicativas. 

Expresa con 

espontaneidade e 

coherencia emocións, 

sentimentos e vivencias.  

 

Estrutura ben as frases, 

fai correctamente as 

concordancias regulares 

(artigos, pronomes, 

verbos, adxectivos...).  

 

Ten unha linguaxe fluída. 

X  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 

-Comprender mensaxes 

orais diversas, 

mostrando unha 

actitude de escoita 

atenta e respectuosa. 

Comprende as ordes e 

consignas habituais.  

 

 Comprende ordes 

complexas que implican 

dúas ou tres accións 

consecutivas.  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

-Amosar unha actitude 

positiva cara á 

aprendizaxe dunha 

lingua estranxeira, 

interesándose por 

participar en 

interaccións orais en 

rutinas, xogos e 

situacións habituais de 

comunicación. 

 Amosa interese por 

participar en interaccións 

orais nunha lingua 

estranxeira.  

 

 Amosa interese por 

coñecer aspectos da 

lingua e cultura 

estranxeira.  

 

 Participa empregando 

formas non lingüísticas 

(xestos, accións) en 

actividades 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 



desenvolvidas na lingua 

estranxeira.  

 Amosa interese por 

coñecer cancións e rimas 

noutra lingua.  

 

 Emprega expresións 

convencionais de 

cortesía de saúdo e 

despedida, na lingua 

estranxeira.  

 

 Emprega expresións 

convencionais de 

cortesía para 

desculparse e agradecer 

na lingua estranxeira.  

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

-Amosar interese polos 

textos escritos 

presentes na aula e no 

contorno próximo, 

iniciándose no seu uso 

Mostra interese polos 

textos escritos presentes 

no seu contorno.  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 



e na comprensión das 

súas finalidades. 

Interesarse e participar 

nas situacións 

significativas de lectura 

e escritura que se 

producen na aula 

desenvolvidas por 

persoas lectoras e 

escritoras competentes. 

 

 

Percibe diferenzas e 

semellanzas entre 

palabras atendendo a 

propiedades cuantitativas 

e cualitativas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

-Producir diferentes 

textos individualmente 

ou en grupo -con 

escritura convencional 

ou non-, con propósitos 

e intencións diferentes: 

recoller e transmitir 

información, gozo... 

Iniciase no uso da escrita 

en situacións 

contextualizadas e reais. 

 

 

 

Fai uso da escrita como 

medio de expresión e 

comunicación. 

 

 

  

X X  

 

 

 

 

 

 

X 

-Gozar compartindo a 

escoita e a lectura en 

voz alta de textos 

literarios: contos, 

relatos, lendas, 

poesías, rimas, 

adiviñas... 

 Escoita con atención a 

lectura de diferentes 

textos literarios: contos, 

relatos, lendas, poesías, 

rimas, adiviñas... 

 

 

Comparte coas 

compañeiras e 

compañeiros 

interpretacións, 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 



sensacións, emocións e 

opinións tras a escoita de 

textos literarios. 

 

X X 

-Utilizar a biblioteca con 

respecto e coidado, 

valorándoa como 

recurso informativo, de 

entretemento e gozo. 

Fai uso da biblioteca 

valorándoa como fonte 

de información e como 

fonte de pracer.  

X X X 

-Expresarse e 

comunicarse utilizando 

medios, materiais e 

técnicas propios das 

diferentes linguaxes 

artísticas e 

audiovisuais. 

Fai uso de distintas 

técnicas plásticas como 

medio de expresión e 

comunicación. 

 

 

Reproduce esquemas 

rítmicos. 

 

 

Participa cando se fan 

actividades musicais e 

acórdase das cancións e 

fragmentos de música 

traballados. 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

-Mostrar interese por 

explorar as súas 

posibilidades de 

expresión e 

representación, por 

gozar coas súas 

producións e por 

compartir as 

experiencias creativas, 

estéticas e 

comunicativas. 

 Participa activamente 

nas representacións e no 

xogo dramático. 

 

 

 

X X X 



-Utilizar, na medida das 

súas posibilidades, a 

linguaxe audiovisual e 

as tecnoloxías da 

información e 

comunicación como 

vehículo de expresión e 

comunicación. 

Demostra interese e 

gusto polas actividades 

nas que se empregan as 

TIC.  

 

Fai uso das tecnoloxías 

da información e da 

comunicación, na 

procura de información 

para o desenvolvemento 

de proxectos na aula.  

 

Fai uso do ordenador na 

produción de textos, a 

través de programas de 

edición de textos. 

 

É quen de aprender a 

encender  e apagar o 

rato e usar as iconas 

para acceder aos 

programas.  

 

 Utiliza, na medida das 

súas posibilidades, as 

ferramentas tecnolóxicas 

como medios de 

expresión e interactúa 

coa pizarra dixital. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 



 

 



5. METODOLOXÍA 

 

Partimos dun PDI de Centro ( Proxecto documental Integrado) como xerador 

dunha nova forma de aprender, acorde coa sociedade da información. Unha 

forma de traballo que permite transformar a información en coñecemento e 

contando como eixe de acción educativa a biblioteca.   

Traballarase relacionando o proxecto coas conmemoracións: Samaín, Violencia 

de xénero, Día da discapacidade, Nadal, Paz, Rosalía, Entroido, Letras 

galegas, Maios. 

Coordinado polos equipos de Biblioteca, Normalización, Extraescolares, e 

levado acabo polo equipo de nivel de 6º de EI, titoras e mestra de apoio. 

 

5.1. POR QUE TRABALLAR POR PROXECTOS 

 

Traballamos por proxectos, como estratexia educativa integral: 

25. Permiten ao alumnado explorar as súas áreas de interese dentro do 

currículo establecido. 

26. Un ensino por proxectos ten máis sentido na escola de hoxe cos 

diferentes estados de aprendizaxe, inclusión, antecedentes culturais e 

niveis de habilidade. 

27. O alumnado planea, implementa e avalía proxectos que teñen aplicación 

no mundo real máis alá da aula. 

28. Favorece a autonomía. 

29. É unha aprendizaxe significativa. 

30. Amosa unha visión converxente e relacional das disciplinas. 

31. A mestra non o sabe todo, empregamos diferentes medios e recursos. 

32. Permiten crear situacións que favorecen a aprendizaxe. 

9.  Permiten achegarnos á realidade 

10. Permiten escoller temas que lles interesen e sexan importantes             

para a súa vida. 

 11. Aumentan a motivación. 

      12. Colaboran para construír o coñecemento. 

      13. Aumentan as habilidades sociais e de comunicación. 

      14. Aumentan a resolución de problemas. 



 15.  Un proxecto é algo creativo e único. 

 

        

 

  



 

 

5.2. FASES 

 

A organización dos proxectos que se vaian plantexando seguirán o seguinte 

esquema: 

ASAMBLEA ACCIÓN ASAMBLEA 

 Proponse ao grupo a 

situación de partida, pode 

ser o alumnado ou o 

profesorado. 

 Que podemos facer 

 Que queremos aprender 

 Como o imos facer 

 Como o imos avaliar 

 Deseño conxunto do 

proxecto 

Realizamos o 

proposto na 

asamblea 

Valoramos o 

traballo feito. 

Propoñemos novas 

accións. 



PROXECTO: FASES E ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNHA DELAS 

FASE 1: 
Motivación e 
procura de 
información 

1ª ) Motivación Actividades de motivación 
Conversación grupal: 
Saídas  
Cartas da mascota da biblioteca 

 
2ª) 
Establecemento 
de ideas previas e 
planificación 

Actividades de 
coñecementos previos. 
(Planificación) 

 “¿Que sabemos de ……?” 
- Experiencias personais previas             
- Coñecemento previo por parte da familia, do 
neno/a,…. 
 “¿Qué queremos saber?  

 
3ª) Búsqueda de 
información 

Actividades para obter  e 
recopilar a información. 

- Preguntar á  familia, veciños,.... 
- Recopilar información que teñan nas súas casas. 
- Buscar información en biblioteca, museos,... 
- Buscar información en internet… 
- Consultar con organismos oficiais… 

FASE 2: 
Tratamento da 
información 

1ª) Organización 
do traballo 

Selección e clasificación dos 
materiais e  datos. 
(Organización) 
Manipular 
Interpretar 

- Recopilar datos, seleccionar información en distintos 
formatos, clasificalos  e organizalo, poñelo en común, 
elaboración de : presentacións de Power Point, 
gravacións,  fotografías,  murais,    exposicións,... 

FASE 3: 
Comunicación e 
coñecemento 

1ª) Realización e 
desenrolo 

Actividades de desenrolo e 
profundización, de 
ampliación e reforzo. 

- Realización dunha pequena exposición cos materiais 
aportados. 
- Exposicións e posta en común de todas  as medidas 
e conclusións, para facer un documento final cun 
resumen das conclusións principais. 

 
2ª) Recopilación, 
expresión e 
comunicación de 
conclusións 
 

Actividades de síntese. 

- Elaboración dun dossier con todos os traballos 
realizados. 
- Realización de murais coas fotografías e  cadros 
alusivos ao tema. 



3ª) Avaliación 
Actividades de avaliación 
 

-Avaliación inicial – punto de partida- analizaremos 
tanto en grupo como de maneira individual as 
necesidades de traballo.. 
- A avaliación inicial condiciona a aval. continua e final, 
non tanto no plantexamento, se non en definir a que 
punto queremos chegar: que queremos saber, que 
queremos saber facer. 
-Outro momento será no desenrolo das tarefas, no 
transcurso das cales tanto as  mestras como os 
alumnos/as avaliaran as pequenas metas propostas. 
Os documentos fundamentais de avaliación serán os 
dossieres personais e as realizacións grupais. 
- Avaliación final – todas as tarefas serán avaliadas, 
deste xeito imos desenrolando pouco a pouco a 
COMPETENCIA BÁSICA “aprender a aprender. 



5.3. TRATAMENTO DA LECTO-ESCRITURA 

 

Traballamos a lectoescritura empregando unha metodoloxía mixta collendo de 

cada método o que consideramos mais interesante e eficaz. 

Realizamos actividades de: escritura funcional, concienciación sobre as letras, 

sobre as formas maiúsculas, sílabas, etc. Sempre partindo de textos funcionais 

e significativos, usamos a lectoescritura diariamente para as actividades 

cotiáns: listados, notas para casa, cancións, apuntarse para facer unha 

actividade, poñer nome nos traballos,... 

Relacionados con cada tema ou proxecto que realicemos, programaranse unha 

serie de actividades, tendo en conta que cada realidade escolar e cada escolar 

é diferente. Será necesario adaptarnos sempre á diversidade do alumnado que 

teñamos diante. 



 

5.4. TRATAMENTO DA LÓXICA-MATEMÁTICA 

 

Consideramos que a alfabetización matemática e o sentido numérico é un 

proceso de construción persoal, polo que debemos aproximar ao alumno a 

situación da vida real para construír o coñecemento matemático. Debemos 

poñer ao alumnado en situacións problemáticas reais e significativas. 

Organizamos o traballo matemático a partir das rutinas, as actividades cotiás, 

feitos puntuais e as actividades de traballo. Observar o entorno para 

interpretalo numericamente. Manipular diferentes tipos de obxectos e 

experimentar con eles ao través do xogo e as situacións cotiás. Verbalizar as 

accións que realizan e observan. Observar, explorar e manipular obxectos e 

coleccións de obxectos, iniciándose nas habilidades matemáticas e na súa 

linguaxe a partir de situacións significativas. 

Tamén as traballaremos  axudados do caderno Matemáticas 3. Anaya 



 



5.5.  TRATAMENTO DAS TICS 

 

Dada a importancia das TICs e os medios audiovisuais na sociedade actual, é 

convinte que desde pequenos coñezan, se familiaricen e aprendan a manexar 

este tipo de material que nos ofrece moitas posibilidades. 

Contribuír ao desenrolo de diferentes competencias: competencia dixital, 

lingüística, aprender a aprender, social, autonomía e iniciativa persoal, etc. 

Para iso, seguiremos unha metodoloxía activa, participativa e globalizada, 

ademais de flexible e aberta, aínda que teremos unha sesión específica de 50’ 

semanal, onde exclusivamente se traballarán as tics, independentemente da 

introdución da mesma no día a día na aula. 

 

5.6. TRATAMENTO DA  PSICOMOTRICIDADE 

 

  A psicomotricidade na etapa de educación infantil é fundamental, por iso 

teremos unha sesión semanal de 50’ onde a través de xogos, cancións ..... e 

seguindo o fio do PDI traballaranse a concienciación do corpo e a súa 

capacidade de movemento. 
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6. AGRUPAMENTO DOS ALUMNOS/AS  

 

 Os modelos de agrupamento elixidos para o grupo-clase estarán 

presididos 

fundamentalmente por dous principios reguladores: que favorezan o 

intercambio 

comunicativo e a resolución cooperativa das tarefas. 

Con esta intención, ao longo da xornada poderanse organizar agrupamentos 

diversos e  

flexibles, en función do tipo de actividade e das intencións educativas, 

permitindo tanto a realización de actividades individuais como compartidas. Así, 

o traballo en parella, en pequenos grupos ou en gran grupo, favorecerá o 

diálogo e facilitará o desenvolvemento da tolerancia, o respecto polos outros e 

a capacidade de pedir e ofrecer axuda, habilidades imprescindibles para 

aprender a traballar en equipo. Ademais, este tipo de agrupamentos potencian 

a auto estima e a motivación por aprender.  

A continuación, concrétanse os distintos tipos de agrupamento: 

- O traballo individual realizarase tanto nas fichas dos cadernos como nas 

actividades dos recunchos para facilitar o ritmo individual de aprendizaxe 

dos alumnos/as. 

- O traballo en pequenos grupos proporase en actividades que requiran 

unha distribución de tarefas para chegar a un fin común: confección de 

murais, xogos de construción… 

- O traballo en gran grupo organizarase para determinadas actividades, 

por exemplo: asemblea, actividades audiovisuais, propostas de xogos, 

cancións, dramatizacións e postas en común. 

 

 Doutra banda, fomentarase a interacción entre todos os alumnos, 

favorecendo o diálogo entre eles nos momentos de traballo ou de xogo, 

promovendo a verbalización e o diálogo espontáneo e as normas elementais 

que rexen a conversación (respecto da quenda de palabra, respecto ás 

opinións dos demais…). 
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 Igualmente procurarase desenvolver actividades que favorezan a 

interacción entre grupos de diferentes idades dentro da escola. 
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 7. ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS 

 

A organización dos espazos escolares terá en conta a necesidade de crear 

ambientes agradables e funcionais, cos que os alumnos poidan identificarse e 

desenvolverse:  

- Favorecendo a interacción en grupo. 

- Potenciando o desenvolvemento progresivo da autonomía tanto nos hábitos 

diarios (hixiene, alimentación, descanso...) como na realización das distintas 

actividades escolares. 

 

Dentro destes espazos, consideránse tanto as aulas como outros lugares da 

escola tendo en conta o principio de flexibilidade e diversidade de elección, co 

obxectivo de respectar e adecuar a intervención educativa ás diversas 

características individuais e de grupo. 

A aula estará distribuída en distintas zonas de actividade. Esta organización da 

aula favorece o desenvolvemento da iniciativa dos alumnos e axúdalles a ser 

máis autónomos. 

- Prestarase especial atención á súa disposición, de modo que os alumnos 

sexan capaces de entender a funcionalidade de cada un dos ambientes. 

- Procurarase diferenciar claramente os distintos espazos, de modo que se 

eviten as interferencias tanto nas tarefas realizadas como na súa 

organización e funcionalidade. 

- Estableceranse colectivamente as normas de utilización dos espazos, 

prestando especial atención a cuestións como a necesidade de recoller e 

gardar os materiais unha vez utilizados, a disposición a compartir etc. 

- Os espazos favorecerán a participación de todos, os desprazamentos, as 

necesidades fisiolóxicas e afectivas, a socialización e a autonomía. 

 

 Doutra banda cuidarase a ambientación da aula de modo que se 

converta nun espazo cómodo e confortable no que os alumnos se sintan 

protexidos e co que cheguen a identificarse. Para conseguir isto procurarase: 
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- Ambientar a aula tendo en conta as diversas realidades culturais de todo 

o alumnado do grupo-clase; así como a súa idade, os seus intereses e 

necesidades sociais. 

- Utilizar as producións realizadas polo propio alumnado como elemento 

de ambientación. 

- Nos espazos comúns o funcionamento e a organización dos espazos 

(patio, sala de psicomotricidade, corredores, etc.) ateranse ás decisións 

adoptadas no Proxecto de Centro. 
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8. ORGANIZACIÓN DO TEMPO 

 

 A temporalización rexerase polo principio de flexibilidade, pero mantendo 

unha rutina de actividades que permita aos alumnos a creación de hábitos 

estables de traballo. 

 Á hora de planificar a distribución de actividades ao longo da xornada 

diaria terase en conta a necesidade de manter uns ritmos adecuados de 

alternancia entre: 

- Períodos de descanso e períodos de actividade.  

- Actividades que requiren atención e concentración e actividades que non as 

necesitan. 

- Tempo de dedicación aos alumnos que necesitan unha atención 

individualizada. 

- Contidos que se traballarán de forma globalizada e outros que requiren un 

tratamento máis sistematizado. 

- Tempo que se dedicará ás actividades colectivas e ás individuais. 

 

Organizarase a actividade docente de modo que esta cubra as necesidades 

referidas a: 

- Coordinación de equipos.  

- Coordinación de ciclo. 

- Coordinación de grupos. 

- Coordinación pedagóxica coas familias. 

- Acción do titor. 

 

Saídas extraescolares de cada trimestre: 

1º Trimestre: Saídas pola contorna 

2º Trimestre: Visita a un castelo 

3º Trimestre: Pequeno percorrido polo Camiño de Santiago. Marcelle. 
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Así mesmo, queremos contemplar todas aquelas saídas que puideran xurdir a 

partir dos nosos proxectos  ou de actividades realizadas ao longo do curso, sen 

determinar. 
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9. SELECCIÓN DE MATERIAIS E RECURSOS 

 

- Os materiais didácticos deben responder ás necesidades dos nenos e 

nenas e aos proxectos de traballo que se previu realizar. 

- Deben responder ás necesidades de seguridade e manipulación por parte 

dos alumnos. 

- Incitarán á exploración, investigación e recreación de situacións e 

experiencias variadas. 

- Os elementos seleccionados permitirán a multifuncionalidade, así como 

posibilitarán a acción tanto individual como colectiva. 

- Procurarase utilizar na aula os materiais que o alumnado poida atopar na 

súa vida diaria e que lles poidan permitir diferentes niveis de resolución das 

actividades de aprendizaxe. 

- Prestarase especial atención á utilización de elementos que proveñan do 

contorno familiar dos alumnos. 

- Igualmente, procurarase recuperar e reciclar materiais cotiáns para 

transformalos en materiais didácticos. 

- Utilizaremos para a aprendizaxe da sistematización da lóxica-matemática, o 

caderniño  Matemáticas 3 Anaya 
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10. AVALIACIÓN 

 

10.1. COMO AVALIAR UN PROXECTO DE TRABALLO. 

- A avaliación dun proxecto é continua. 

- Permite a retroalimentación do mesmo. 

- Un proxecto é algo vivo e aberto. 

- A programación debe contemplar momentos para concretar e avaliar 

cando, que, como e quen. 

- Organización compartida (traballo en equipo) de tempos e espazos para 

coordinar/contrastar/compartir/reaxustar o proxecto. 

 

10.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Observación directa e sistemática a través de: 

Diario de aula                                                               

Conversas cós alumnos 

Situacións de xogo 

Producións dos nenos/as 
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11. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

11.1. VALORACIÓN INICIAL E VÍAS DE ACTUACIÓN 

 

Co obxecto de axustarnos ás necesidades reais de cada un dos nosos 

alumnos/as, realizarase unha valoración das súas características individuais de 

acordo aos seguintes parámetros: 

 

- Avaliación do nivel de competencia curricular do alumno/a  

Aspectos que deberemos ter en conta: 

9. Tanto se se trata dun neno/a de novo ingreso coma se estivo 

escolarizado anteriormente, será conveniente esperar a que pase o período 

de adaptación, cando estea xa afeito/a á aula e se sinta querido, aceptado e 

protexido. 

10. Decidir con que referente curricular imos avaliar o neno: 

- Se o desenvolvemento evolutivo do neno/a está afastado do nivel 

madurativo propio da súa idade cronolóxica, e co fin de identificar as 

posibles lagoas existentes, utilizaremos como referentes os obxectivos 

xerais, contidos ou criterios de avaliación do nivel anterior. 

- Cando o nivel madurativo non se afaste excesivamente do nivel 

evolutivo dos outros compañeiros da súa idade, o referente a utilizar 

serán os obxectivos xerais, contidos e criterios de avaliación do mesmo 

nivel. Isto permitiranos establecer a distancia entre o que o alumno é 

capaz de facer, xa sexa de forma autónoma ou coa axuda do docente, e 

o que se pide que alcance neste nivel. Deste xeito poderemos definir de 

forma máis axustada o tipo de intervención educativa que deberemos 

levar a cabo, onde ir eliminando axudas e onde ir ofrecendo outras 

novas que lle permitan ir avanzando cara ao nivel do grupo. 

11. Valorar que áreas curriculares será necesario avaliar con máis 

profundidade, aquelas onde o neno/a ten máis dificultades, seleccionando 

os obxectivos, contidos e criterios de avaliación máis importantes. 
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12. Determinar unha adecuada estratexia de avaliación que nos indique con 

claridade o que o neno é capaz de facer en relación coas aprendizaxes que 

propomos. En moitos casos servirannos as propias actividades da aula, 

pero nalgún caso, e debido ás características específicas do neno, haberá 

que deseñar actividades específicas de avaliación para valorar 

determinados aspectos. 

- Avaliación do desenvolvemento madurativo 

 A avaliación propiamente curricular non reflicte fielmente, por si mesma, 

o nivel madurativo dos alumnos/as, polo que se fai necesario realizar unha 

avaliación do neno por áreas de desenvolvemento: biolóxicos, intelectuais, 

motores, comunicativo lingüísticos, de adaptación e inserción social e 

emocionais. 

Criterios de observación: 

 Área perceptivo-cognitiva: 

- Relación co xogo. 

- Relación cos obxectos. 

- Capacidade de atención. 

- Desenvolvemento do esquema corporal. 

- Niveis perceptivos. 

- Desenvolvemento dos conceptos espazo-temporais. 

- Pensamento lóxico. 

- Capacidade de simbolización. 

 

 Área de comunicación e linguaxe                

- Capacidades previas: praxias, respiración, deglutición, 

mastigación, discriminación auditiva e capacidade articuladora. 

- Comunicación xestual comprensiva e expresiva. 

- Linguaxe oral comprensiva e expresiva. 

 

 Área motriz 

- Motricidade grosa: control postural, xiros, posicións, coordinación 

dinámica xeral, equilibrio estático, equilibrio dinámico, etc. 
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- Motricidade fina: coordinación manual, coordinaciónóculo-manual, 

habilidades manipulativas, dominancia lateral, grafomotricidade, 

etc. 

 

 Área afectivo-social 

- Autonomía persoal e social. 

- Hábitos de alimentación, hixiene, aseo e vestido. 

- Normas de comportamento. 

- Interacción cos adultos. 

- Interacción cos iguais. 

 

- Avaliación do estilo de aprendizaxe: 

Para facer unha adecuada valoración das características individuais de cada 

neno necesitamos saber o que é capaz de facer e como o fai, é dicir, como se 

enfronta e responde ás tarefas escolares. 

 

Aspectos a ter en conta para a avaliación dos estilos de aprendizaxe: 

- Condicións físico-ambientais nas que responde mellor ás aprendizaxes: 

son, luz, temperatura, lugar onde se coloca en cada situación, espazos 

onde se sente máis cómodo. 

- Preferencias de agrupamento para realizar as actividades: só, en parella 

cun igual, en pequeno grupo, en gran grupo, individual coa mestra. 

- Preferencias fronte a adultos e iguais: profesional co que interactúa 

mellor, tipo de vínculos afectivos cos outros, contactos e relacións cos 

nenos. 

- Tipo de reforzos máis positivos para aprender: tipo de recompensa, 

procura de reforzo, satisfacción ante as súas tarefas, valoración do seu 

esforzo, resposta aos reforzos dos iguais. 

- Nivel de atención: momentos nos que está máis atento, tarefas nas que 

aumenta ou diminúe a súa atención, materiais que reforzan a súa atención, 

tempo que pode permanecer atento, xeitos de captar a súa atención. 

- Intereses e motivación: actividades e situacións de aprendizaxe que o 

motivan máis, as que menos lle interesan, os contidos e actividades cos 

que se sente máis seguro e cómodo. 
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- Estratexias que emprega para a resolución de tarefas: pensa e planifica 

a resposta que dá, analiza e secuencia os elementos que compón a tarefa, 

aproxímase progresivamente por tenteo (ensaio-erro) á solución, etc 

 

11.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 Como resultado da valoración inicial e ante o amplo abano de 

capacidades, estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses dos alumnos, 

contémplanse distintas vías de resposta.  

 Consideramos adaptacións curriculares cantos cambios se produzan no 

currículo co fin de atender ás diferenzas individuais dos nosos alumnos.  

 Dentro das adaptacións curriculares imos diferenciar dous modelos de 

resposta en función das situacións de distinta natureza que imos atopar: 

 

- Adaptacións curriculares non significativas. 

 Aconséllase o seu uso cando as dificultades de aprendizaxe non son moi

 importantes.  

 As características fundamentais deste tipo de medidas son as seguintes: 

   

.  Non precisan dunha organización moi diferente á habitual. 

 .  Non afectan aos compoñentes prescritivos do currículo. 

- Adaptacións curriculares significativas. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DE 

RELIXIÓN 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 2017-18 
 
 
 
 
 

                                          UNIDADE  1 
 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Admirar os elementos da natureza como creación de Deus. 
-  Observar animais e plantas do contorno. 
-  Coñecer o relato bíblico: «A Creación». 
-  Expresar agradecemento a Deus por poder colaborar con El no coidado da 

natureza. 
 

 

CONTIDOS  
 

-  Elementos da natureza. 
-  Observación e recoñecemento de elementos da natureza. 

-  Interese por coñecer a gran variedade de animais e plantas que existen. 

 

-  A Creación, un gran regalo de Deus. 
-  Identificación das flores como elementos da natureza. 
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-  Toma de conciencia da importancia de coidar os animais e as plantas. 

 

-  O relato bíblico: «A Creación». 
-  Escoita atenta do relato bíblico e diálogo sobre o seu contido. 

-  Interese por saber como levou a cabo Deus a Creación. 

 

-  Oración de agradecemento a Deus por poder colaborar con El no 
coidado da natureza. 
-  Identificación dos utensilios utilizados no coidado das plantas. 

-  Agradecemento a Deus por poder colaborar con El no coidado da natureza. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

-  Identifica os elementos da natureza. 
-  Distingue, entre os elementos da natureza, os animais e as plantas. 
-  Descubre como creou Deus a natureza a través do relato bíblico: «A 

Creación». 
-  Identifica medios e utensilios empregados no coidado da natureza. 
 

 

 

 
 
 
 
 

UNIDADE 2 
 

 

 
 
 
OBXETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Identificar as actividades que se poden realizar coas diferentes partes do 
corpo. 
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-  Descubrir o corpo como un regalo de Deus. 
-  Coñecer o relato bíblico de «Adán e Eva». 
-  Expresar agradecemento a Deus por todo o que podemos facer co noso 

corpo. 
 

 

CONTIDOS  
 

-  Actividades que se realizan coas diferentes partes do corpo. 
-  Identificación das partes do corpo que se poñen en funcionamento ao realizar actividades 

ou xestos concretos. 

-  Valoración da importancia de certos xestos, especialmente os relixiosos. 

 

-  O corpo como un regalo de Deus. 
-  Diferenciación das múltiples actividades que se poden realizar co corpo. 

-  Admiración polo perfecto funcionamento do corpo e valoración deste como un regalo que 

se debe coidar. 

 

-  O relato bíblico de «Adán e Eva». 
-  Identificación de Adán como o primeiro home e de Eva como a primeira muller. 

-  Curiosidade por coñecer como creou Deus a Adán e a Eva. 

 

-  Oración de agradecemento a Deus polo regalo do corpo e as 
actividades que se poden realizar con el. 
-  Expresión dunha oración acompañada de distintos xestos e posturas. 

-  Alegría por poder expresar unha oración de moi distintas formas. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

-  Diferencia as partes do corpo que se utilizan para xogar. 

-  Imita xestos relixiosos empregando diferentes partes do corpo. 

-  Identifica a Adán e a Eva, e diferénciaos. 
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-  Expresa unha oración coa axuda da expresión corporal. 

 

 

 

 
 
 
 

UNIDADE 3 
 

 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Participar da alegría do nacemento dun bebé no Nadal. 
-  Descubrir que Xesús naceu en Belén. 
-  Coñecer o relato bíblico: «O nacemento de Xesús». 
-  Expresar agradecemento ao Neno Xesús polo seu nacemento. 
 

 

CONTIDOS  
 

-  O nacemento dun bebé no Nadal. 
-  Recoñecemento do nacemento de Xesús como o motivo polo cal se celebra o Nadal. 

-  Alegría por poder celebrar o Nadal. 

 

-  Xesús nace en Belén. 
-  Identificación do lugar onde naceu Xesús. 

-  Valoración da importancia do nacemento de Xesús. 

 

-  O relato bíblico: «O nacemento de Xesús». 
-  Diferenciación dos distintos personaxes do nacemento. 

-  Demostración de alegría polo nacemento de Xesús. 

 

-  Oración de agradecemento ao Neno Xesús por nacer e por poder 
cantarlle panxoliñas. 
-  Identificación dos instrumentos que se utilizan para cantar panxoliñas. 
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-  Valoración das panxoliñas como demostracións de alegría ante o Neno Xesús. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

-  Demostra alegría polo nacemento de Xesús. 

-  Nomea o lugar onde naceu o Neno Xesús. 

-  Identifica os personaxes do belén. 

-  Dálle grazas ao Neno Xesús por nacer e poder cantarlle panxoliñas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 4 
 

 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Descubrir a importancia de ter unha familia. 
-  Coñecer  a familia de Xesús. 
-  Descubrir o relato bíblico: «A fuxida a Exipto». 
-  Expresar agradecemento a Deus por poder colaborar nas tarefas da casa. 
 
 

CONTIDOS  
 

-  A importancia de ter unha familia. 
-  Diferenciación dos distintos membros dunha familia. 
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-  Actitude de alegría por pertencer a unha familia e valoración do que isto supón. 

 

-  A familia de Xesús. 
-  Identificación da Virxe María e de San Xosé. 

-  Interese por coñecer como viviu Xesús coa súa familia. 

 

-  O relato bíblico: «A fuxida a Exipto».  
-  Expresión do motivo polo que Xesús e a súa familia fuxiron a Exipto. 

-  Valoración da importancia deste feito na vida de Xesús. 

 

-  Oración de agradecemento a Deus por poder axudar e colaborar na 
familia. 
-  Identificación de comportamentos de axuda na familia. 

-  Demostración da satisfacción que supón colaborar nos labores domésticos. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

-  Describe as funcións dos membros dunha familia. 

-  Identifica a Virxe María e San Xosé. 

-  Coñece o motivo polo que a familia de Xesús fuxiu a Exipto. 

-  Distingue comportamentos de axuda e colaboración na familia. 
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UNIDADE 5 
 

 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Valorar a importancia de compartir e de mostrar xestos de amor cara aos 
demais. 

-  Descubrir como ensina Xesús a amar e a compartir. 
-  Coñecer o relato bíblico: «A curación do cego de Bartimeo». 
-  Expresar agradecemento a Deus por ensinarnos a preocuparnos polos 

demais. 
 
 

CONTIDOS  
 

-  A importancia de compartir e mostrar xestos de amor. 
-  Identificación de distintos xestos de amor. 

-  Gusto por levar a cabo comportamentos que demostran amor cara aos demais. 

 

-  Xesús ensina a amar e a compartir. 
-  Distinción entre unha actitude que implica compartir e outra que non. 

-  Toma de conciencia dos beneficios de compartir cos demais e os inconvenientes de non o 

facer. 

 

-  O relato bíblico: «A curación do cego de Bartimeo». 
-  Identificación da persoa á que cura Xesús. 

-  Valoración do xesto de amor de Xesús. 

 

-  Oración de agradecemento a Deus por ensinarnos a preocuparnos 
polos demais. 
-  Diferenciación entre quen realiza un xesto de amor e quen o recibe. 

-  Actitude de agradecemento a Deus polo seu grande amor. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
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-  Recoñece a necesidade de compartir e de demostrar amor aos demais. 

-  Identifica comportamentos que implican amar e compartir. 

-  Distingue a persoa que realiza un xesto de amor e a que o recibe. 

-  Diferencia entre xestos de amor e outros que non demostran cariño. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 6 
 

 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Recoñecer a importancia de participar nas festas dedicadas a Xesús. 
-  Coñecer a festa do Domingo de Ramos. 
-  Descubrir o relato bíblico: «A entrada de Xesús en Xerusalén».  
-  Expresar a alegría por poder acompañar a Xesús o Domingo de Ramos. 
 
 

CONTIDOS  
 

-  A importancia de participar nas festas dedicadas a Xesús. 
-  Identificación do modo de celebrar o Domingo de Ramos. 

-  Expresión da alegría por participar nas festas dedicadas a Xesús. 

 

-  A festa do Domingo de Ramos. 
-  Recoñecemento da palma como un dos símbolos representativos do Domingo de Ramos. 

-  Valoración dos símbolos nas celebracións relixiosas. 
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-  O relato bíblico: «A entrada de Xesús en Xerusalén». 
-  Expresión do acontecemento da vida de Xesús que se conmemora no Domingo de Ramos. 

-  Interese por coñecer como se produciu a entrada de Xesús en Xerusalén. 

 

-  Oración de agradecemento a Xesús por poder acompañalo o Domingo 
de Ramos. 
-  Identificación dos pasos de Semana Santa como imaxes que recordan a historia de Xesús. 

-  Actitude de alegría por poder acompañar a Xesús no Domingo de Ramos. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

-  Identifica o Domingo de Ramos como unha festa dedicada a Xesús. 

-  Recoñece a palma como un símbolo do Domingo de Ramos. 

-  Coñece o acontecemento da vida de Xesús que se conmemora o Domingo 
de Ramos. 

-  Expresa unha oración de agradecemento a Xesús. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 7 
 

 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Identificar o Neno Xesús como un grande amigo. 
-  Descubrir a oración como diálogo con Deus. 
-  Coñecer o relato bíblico: «Xesús rézalle ao seu Pai Deus». 
-  Expresar agradecemento a Deus por poder falar con El. 
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CONTIDOS  
 

-  O Neno Xesús, un grande amigo. 
-  Identificación do Neno Xesús como un amigo. 

-  Actitude de alegría por poder contar cun amigo como o Neno Xesús. 

 

-  A oración como diálogo con Deus. 
-  Recoñecemento de imaxes que mostren escenas de oración. 

-  Valoración da importancia de poder falar con Deus. 

 

-  O relato bíblico: «Xesús rézalle ao seu Pai Deus». 
-  Diferenciación das figuras de Xesús e Deus Pai. 

-  Interese por coñecer o modo en que Xesús se relaciona co seu Pai Deus 

. 

-  Oración de agradecemento a Deus por poder falar con El. 
-  Distinción entre actitudes de oración e outro tipo de actividades. 

-  Alegría por poder falar con Deus a través da oración. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

-  Distingue e é capaz de reproducir distintos xestos de oración. 
-  Identifica a oración como un medio para falar con Deus. 
-  Expresa o contido do relato bíblico a través do diálogo en grupo. 
-  Expresa unha oración de agradecemento a Deus axudado pola expresión 

corporal. 
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UNIDADE 8 
 

 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Identificar obxectos que axudan a sentirse máis cerca de Xesús. 
-  Descubrir obxectos que recordan a Xesús. 
-  Coñecer o relato bíblico: «Xesús le no templo».  
-  Expresar agradecemento a Xesús polos obxectos que axudan a recordalo. 
 
 
CONTIDOS  
 

-  Obxectos que axudan a sentirse máis cerca de Xesús. 
-  Identificación de obxectos relacionados con Xesús. 

-  Actitude de alegría por saber que hai obxectos que nos acercan a Xesús. 

 

-  Obxectos que recordan a Xesús. 
-  Diferenciación, entre varios obxectos dados, daqueles que están relacionados con Xesús. 

-  Valoración da importancia dos obxectos que nos recordan a Xesús. 

 

-  O relato bíblico: «Xesús le no templo». 
-  Recoñecemento do motivo polo que Xesús entra no templo. 

-  Interese por coñecer as tradicións da época de Xesús. 

 

-  Oración de agradecemento a Xesús polos obxectos que axudan a 
recordalo. 
-  Distinción entre xoguetes e obxectos relacionados con Xesús. 

-  Gozo por expresar unha oración de agradecemento coa axuda dunha imaxe relixiosa. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

-  Enumera obxectos que axudan a sentirse máis cerca de Xesús. 
-  Identifica, entre varios obxectos, os relacionados con Xesús. 
-  Describe o momento da vida de Xesús que se narra no relato bíblico: «Xesús 

le no templo». 
-  Expresa agradecemento a Deus utilizando obxectos que recordan a Xesús. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 9 
 

 

OBXETIVOS DIDÁCTICOS  
 

-  Valorar a alegría que proporcionan as cancións e a música. 
-  Descubrir que Xesús é fillo de Deus e amigo noso. 
-  Coñecer o relato bíblico: «Xesús e os nenos». 
-  Expresar agradecemento a Xesús por ser amigo noso. 
 
 
CONTIDOS  
 

-  A alegría que proporcionan as cancións e a música. 
-  Recoñecemento das cancións como un medio de expresar amor. 

-  Actitude de alegría por poder cantar cancións. 

 

-  Xesús, fillo de Deus e amigo noso. 
-  Identificación do instrumento musical que recibe Xesús dos nenos. 

-  Valoración da importancia de ter a Xesús como amigo. 
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-  O relato bíblico: «Xesús e os nenos». 
-  Identificación dos xestos de amor e alegría que expresan Xesús e os nenos. 

-  Interese por saber como chega a ser Xesús amigo dos nenos. 

 

-  Oración de agradecemento a Xesús por poder cantarlle e ser o noso 
amigo. 
-  Identificación de instrumentos musicais cos que poder cantar a Xesús. 

-  Satisfacción por poder expresar unha oración a través da música. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 

-  Recoñece os aspectos positivos da música. 
-  Identifica a Xesús como fillo de Deus e amigo noso. 
-  Explica o contido do relato bíblico: «Xesús e os nenos». 
-  Expresa unha oración a través da música. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 ANOS 

 

UNIDADE 1 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
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 Expresar oralmente sentimentos e emocións. 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Identificar e valorar os elementos da natureza. 

 Respetar as normas sociais establecidas con relación ao coidado da natureza. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Demostrar suficiente destreza motriz na manipulación dos instrumentos para a 

creación plástica. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a capacidade de atención e percepción 

visual. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Resolver con seguridade e confianza as tarefas encomendadeas. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Observar a natureza e a interacción das persoas nela. 



28 
 

UNIDADE 2 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Valorar a importancia do cuerpo e as relacións afectivas que se establecen con el. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Demostrar suficiente destreza motriz na manipulación dos instrumentos para a 

creación plástica. 

 Cultivar a propia capacidade estética mediante a expresión artística e a expresión 

plástica. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a capacidade de atención. 

 Descubrir as posibilidades de movemento do corpo. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Coñecer o seu esquema corporal e descubrir as posibilidades motoras que lle ofrece. 

 Descubrir, na súa relación cos demais, as necesidades propias e alleas, e ser capaz de 

pedir axuda e de prestar a súa axuda. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Identificar e definir pola súa utilidade as diferentes partes do corpo. 
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UNIDADE 3 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresar sentimentos e dirixilos cara aos demais. 

 Relatar vivencias. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Identificar e valorar os principais personaxes do Nacemento de Xesús, para adquirir un 

coñecemento deles coa llegada do Nadal. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Desfrutar e participar nas festas e celebracións do Nadal. 

 Participar activamente na audición e interpretación de panxoliñas e obras musicais. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a capacidade de atención. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Comprender que, a medida que crecemos, aumentamos as nosas aprendizaxes e 

posibilidades de acción. 

 Demostrar cariño e afecto na súa relación cos demais. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Realizar observacións para coñecer os personaxes que forman o Nacemento de Xesús. 



30 
 

UNIDADE 4 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Memorizar e recitar poesías, refráns e cancións. 

 Expresar emocións e vivencias. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Poner de manifesto un sistema de valores basados no respecto. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Demostrar suficiente destreza motriz na manipulación dos instrumentos para a 

creación plástica. 

 Desenvolver habilidades e actitudes que permitan acceder ás distintas manifestacións 

artísticas. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de percepción visual. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Mostrar iniciativa e autonomía persoal na realización de actividades da vida cotiá. 

 Desenvolver actitudes que favorezan o agradecemento cos demais. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Identificar diferentes membros da familia diferenciándoos co seu parentesco. 

 Desenvolver positivamente a relación cos membros da familia. 
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UNIDADE 5 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Utilizar adecuadamente as normas que rexen o intercambio lingüístico: Escoitar e 

participar en situacións de coloquio. 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Aprender a comunicarse cos demais e comprender o que estes transmiten. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Interpretar e valorar esteticamente obras de arte. 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas de acordo a uns criterios 

marcados. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de percepción visual. 

 Favorecer a confianza nun mesmo. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Comprender as situacións nas que, na súa relación cos demais, é necesario axudar. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de amor e de axuda aos demais. 
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UNIDADE 6 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 Expresar emocións e vivencias. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

 Participar activamente nas festas cristiás. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Interpretar e valorar esteticamente obras de arte cristiás. 

 Manter unha actitude respectuosa cara ás expresións artísticas. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de atención. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Aproveitar as posibilidades expresivas do corpo para establecer comunicación cos 

demais. 

 Mostrar actitudes de esforzo e superación ante as dificultades. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Aproximarse ao coñecemento dalgunhas das principais festas cristiás. 
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UNIDADE 7 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Comprender a información visual. 

 Utilizar a linguaxe como instrumento de comunicación oral. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Mostrar actitudes de respecto cara aos demais, durante a oración. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Demostrar suficiente destreza motriz na manipulación dos instrumentos para a 

creación plástica. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser quen de continuala. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Desenvolver valores persoais como a responsabilidade. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Realizar observacións para comprender mellor a realidade. 



34 
 

UNIDADE 8 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Construír oralmente frases de estrutura sinxela a partir de imaxes. 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Comprender a relación do cristián cos obxectos relacionados con Xesús. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Interpretar e valorar esteticamente obras de arte cristiá. 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Favorecer o gusto por aprender. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Autoavaliar o traballo realizado. 

 Reforzarse positivamente e buscar solucións para mellorar. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Localizar no noso contorno inmediato obxectos relacionados con Xesús. 

 Identificar obxectos propios relacionados con Xesús. 
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UNIDADE 9 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresar ideas de forma apropiada. 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Aprender a comunicarse cos demais e comprender o que estes transmiten. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 Expresarse mediante elementos plásticos a través da iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Perseverar e esforzarse aceptando os erros e aprendendo deles. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Resolver un problema buscando diferentes solucións individualmente ou en grupo. 

 Respectar a individualidade e as características diferenciais dos demais, aceptándoos 

como son. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 
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4 ANOS 

 

UNIDADE 1 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresar oralmente sentimentos e emocións. 

 Memorizar e recitar poesías, refráns e cancións. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Respectar as normas sociais establecidas con relación ao coidado da natureza. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Crear as súas propias producións artísticas como medio de expresión. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser quen de continuala. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Resolver o traballo proposto colaborando nun traballo en equipo. 

 Expresar e controlar as propias emocións e sentimentos. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 
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 Mostrar actitudes de respecto cara á natureza. 
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UNIDADE 2 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 Expresar emocións, vivencias e opinións. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Respetar as normas sociais establecidas para mellorar a convivencia. 

 Crear un sistema de valores propios basados no coidado aos demais. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Interpretar e valorar esteticamente unha obra de arte. 

 Expresarse mediante elementos plásticos a través da iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Dispoñer de habilidades para iniciarse na apredizaxe e ser quen de continuala. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Adaptar a súa acción e comportamento para previr riscos. 

 Descubrir, na súa relación cos demais, as necesidades dos outros, e ser capaz de 

prestarlles atención e axuda. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 
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UNIDADE 3 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Establecer relacións de comunicación para expresar as súas vivencias e opinións. 

 Memorizar e recitar poesías, refráns e cancións. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Coñecer e valorar a importancia para os cristiáns do Nacemento de Xesús. 

 Aprender a comunicarse cos demais e comprender o que estes transmiten. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Coñecer trazos propios en relación coa celebración do Nadal. 

 Desfrutar e participar nas festas e celebracións do Nadal. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Perseverar e esforzarse aceptando erros e aprendendo deles. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Demostrar cariño e afecto na súa relación cos demais. 

 Recoñecer e valorar o afecto que recibe das persoas. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Coñecer a interacción das persoas na natureza na festa cristiá do Nadal. 
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UNIDADE 4 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Utilizar a linguaxe verbal como instrumento de regulación da conduta: identificación e 

control de emocións. 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Practicar valores democráticos. 

 Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 Manter unha actitude respectuosa cara ás expresións artísticas. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de percepción visual. 

 Favorecer o gusto por aprender. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Identificar, expresar e controlar os seus propios sentimentos e emocións para 

adecualos ao contexto e á situación. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Realizar observacións para comprender a realidade. 
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UNIDADE 5 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresar e comunicar feitos e vivencias. 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Dialogar para mellorar a comprensión da realidade e como forma de resolver conflitos. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Demostrar suficiente destreza motriz na manipulación dos instrumentos para a 

creación plástica. 

 Manter unha actitude respectuosa cara ás expresións artísticas. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a capacidade de atención. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Valorar xestos de afecto, cariño e axuda das persoas que o rodean e ser capaz de 

actuar en consecuencia. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Identificar situacións de interacción positiva co medio. 
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UNIDADE 6 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Comprender a información visual do contorno. 

 Utilizar a linguaxe verbal como instrumento de regulación da conduta (actitudes e 

comportamento). 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Ser consciente do valor da Semana Santa para os cristiáns, mostrando unha actitude 

de respecto cara á mesma. 

 Comprender a realidade social a partir da súa análise. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Interpretar e valorar esteticamente unha obra artística. 

 Crear as súas propias producións artísticas. 

 Coñecer as obras artísticas e manifestacións máis destacadas do patrimonio cultural 

cristián. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser quen de continuala. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Desenvolver actitudes que favorezan o traballo en equipo. 

 Ser capaz de buscar solución en relación con algún problema. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Realizar observacións para comprender mellor a realidade. 
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UNIDADE 7 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Utilizar adecuadamente as normas que rexen o intercambio lingüístico para colaborar 

nun traballo en equipo. 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 Expresarse a través da linguaxe corporal. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Comunicarse en distintos contextos. 

 Crear un sistema de valores propios basados no respecto. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Demostrar suficiente destreza motriz na manipulación dos instrumentos para a 

creación plástica. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Perseverar e esforzarse aceptando os erros e aprendendo deles. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Realizar traballos poñendo de manifesto actitudes de esforzo e coidado para conseguir 

traballos de calidade. 

 Participar e colaborar no traballo en equipo. 

 Demostrar actitudes de esforzo para conseguir os obxectivos propostos. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 



44 
 

UNIDADE 8 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresar oralmente os sentimentos e emocións que recoñece como propios. 

 Expresarse de forma clase e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Aprender a comunicarse cos demais e comprender o que estes transmiten. 

 Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Expresarse mediante elementos plásticos a través da iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade. 

 Cultivar a propia estética mediante a expresión artística e a expresión plástica. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de percepción visual e 

atención. 

 Favorecer o gusto por aprender. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Descubrir as propias necesidades e as dos demais. 

 Desenvolver actitudes que favorezan o agradecemento. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 

 Realizar observacións para comprender mellor a realidade. 
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UNIDADE 9 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Representar a través de xogos e dramatizacións. 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Comprender a realidade a partir da súa análise. 

 Uso responsable do patrimonio cultural e natural. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Disfrutar e participar nas nosas festas populares. 

 Interpretar e valorar esteticamente unha obra artística. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de atención e percepción 

visual. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Identificar e controlar sentimentos e emocións para responder adecuadamente en 

cada contexto e situación. 

 Desenvolver valores persoais como a colaboración. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 
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5 ANOS 

 

UNIDADE 1 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Valorar a importancia da saúde, para conseguir unha vida saudable. 

 Respetar as normas sociais establecidas con relación aos medios para conservar a 

saúde. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Expresarse mediante elementos plásticos a través da iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Perseverar e esforzarse aceptando os erros e aprendendo deles. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Regular e controlar o seu comportamento controlando a súa impulsividade. 

 Escoitar os demais para favorecer a comunicación e as relacións sociais. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes saudables cara aos demais e cara a un mesmo. 
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UNIDADE 2 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 Memorizar e recitar poesías, refráns e cancións. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Recoñecer accións de relación cos demais valorando a súa importancia na vida diaria. 

 Contribuír ao amor cara aos demais. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a capacidade de relación cos demais. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Comprender as consecuencias das súas accións establecendo a relación causa-efecto, 

e podendo aprender dos seus erros. 

 Desenvolver actitudes que favorezan o agradecemento. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Recoñecer accións positivas cara ao seu contorno físico e natural. 
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UNIDADE 3 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 Memorizar e recitar poesías, refráns e cancións. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Relacionarse cos demais cunha actitude positiva de comunicación. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Coñecer trazos culturais propios en relación coa celebración do Nadal. 

 Disfrutar e participar nas festas e celebracións do Nadal. 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Favorecer a motivación, a confianza nun mesmo e o gusto por aprender. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Coñecer as súas posibilidades e competencias para resolver problemas optando por 

solicitar axuda sempre que o necesite. 

 Mostrar satisfacción ao practicar o verdadeiro Nadal. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Recoñecer a mensaxe do Nadal, aplicándoo a situacións da vida diaria e co medio. 
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UNIDADE 4 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Interpretar oralmente imaxes sinxelas. 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Recoñecer a importancia do traballo en equipo para conseguir obxectivos comúns. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Demostrar suficiente destreza motriz na manipulación dos instrumentos para a 

creación plástica. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de creatividade e de 

atención.  

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Demostrar esforzo e constancia para alcanzar os obxectivos propostos. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar curiosidade pola importancia da agua para a vida das persoas. 
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UNIDADE 5 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Aproximarse á linguaxe escrita. 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Aprender a comunicarse cos demais e comprender o que estes transmiten. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas. 

 Interpretar e valorar esteticamente obras de arte cristiá. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade visual. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Demostrar esforzo e constancia para terminar o traballo comenzado. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 
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UNIDADE 6 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresar oralmente os sentimentos e emocións que recoñece como propios. 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Aprender a comunicarse cos demais e comprender o que estes transmiten. 

 Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Expresarse mediante elementos plásticos a través da iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade. 

 Cultivar a propia estética mediante a expresión artística e a expresión plástica. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de percepción visual e 

atención. 

 Favorecer o gusto por aprender. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Descubrir as propias necesidades e as dos demais. 

 Desenvolver actitudes que favorezan o agradecemento. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 

 Realizar observacións para comprender mellor a realidade. 
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UNIDADE 7 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Utilizar adecuadamente as normas que rexen o intercambio lingüístico: Escoitar e 

participar en situacións de coloquio. 

 Expresarse de forma clara e coherente cun vocabulario adecuado á súa idade. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Aprender a comunicarse cos demais e comprender o que estes transmiten. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Interpretar e valorar estéticamente obras de arte. 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas de acordo a uns criterios 

marcados. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de percepción visual. 

 Favorecer a confianza nun msmo. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Recoñecer os seus propios gustos e preferencias e ser capaz de elixir e decidir de 

acordo con eles. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Mostrar actitudes de amor e de axuda aos demais. 
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UNIDADE 8 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresar e comunicar feitos e vivencias. 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Dialogar para mellorar a comprensión da realidade e como forma de resolver conflitos. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Demostrar suficiente destreza motriz na manipulación dos instrumentos para a 

creación plástica. 

 Manter unha actitude respectuosa cara ás expresións artísticas. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto e capacidade de atención. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Demostrar responsabilidade e decisión nas súas actuacións. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Comprender a relación entre o medio natural e os produtos que nos ofrecen para as 

celebracións cristiás. 
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UNIDADE 9 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Utilizar a linguaxeverbal como instrumento de regulación da conduta: identificación e 

control de emocións. 

 Escoitar e comprender contos, relatos e producións literarias. 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

 Practicar valores democráticos. 

 Dialogar para mellorar a comprensión da realidade. 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 Crear as súas propias producións artísticas plásticas. 

 Participar activamente na audición e interpretación de cancións e obras musicais. 

 Manter unha actitude respectuosa cara ás expresións artísticas. 

 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 Resolver actividades poñendo de manifesto a súa capacidade de percepción visual. 

 Favorecer o gusto por aprender. 

 

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

 Identificar, expresar e controlar os seus propios sentimentos e emocións para 

adecuaros ao contexto e á situación. 

 

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

 Realizar observacións para comprender a realidade. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1. Localización 

 

Esta presente programación levarase a cabo no curso escolar 2017/2018 no CEIP Francisco 

Vales Villamarín, no concello de Betanzos da provincia de A Coruña. É un centro educativo que 

acolle dentro das súas portas a arredor dun millar de nenos. O edificio de Educación Infantil 

encóntrase a case medio kilómetro do edificio de Educación Primaria; esta característica 

outorga a este centro unhas condicións organizativas especiais. 

Estando destinada a este centro como mestra de Lingua Estranxeira (Inglés) e levar a cabo a 

miña práctica na etapa de 2º Ciclo de  Educación Infantil, a presente programación está 

enfocada e redactada seguindo o perfil, a lexislación a as particularidades desta etapa. 

 

1.2. Distribución do alumnado 

 

2º ciclo de educación infantil nº de alumnos/as nº de grupos 

4º curso 21+23+21+21=86 4 

5º curso 24+23+24+24=95 4 

6º curso 22+22+21+21=86 4 

 

 

 

 

2. XUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
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2.1 MARCO XERAL 

 

A Lei Orgánica 8/2013, 9 de decembro, para a mellora da calidade Educativa (LOMCE), non 

substitúe senón que modifica o texto da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación 

(LOE). Isto vese agravado cando nos referimos á Etapa de educación Infantil, a cal soamente 

queda modificado o artigo 1 da LOE na redacción modificada pola LOMCE sobre os principios 

da educación. 

 

Polo tanto, en canto aos  obxectivos, contidos e criterios de avaliación de esta etapa, temos en 

conta tanto a LOE como o Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen 

os ensinos mínimos do segundo ciclo de Educación infantil. 

A LOE establece como PRINCIPIOS XERAIS desta etapa o seguintes: 

1. A educación infantil constitúe a etapa educativa con identidade propia que atende a nenas e 

nenos desde o nacemento ata os seis anos de idade. 

2. A educación infantil ten carácter voluntario e a súa finalidade é a de contribuír ao 

desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual dos nenos. 

3. Con obxecto de respectar a responsabilidade fundamental das nais e pais ou titores nesta 

etapa, os centros de educación infantil cooperarán estreitamente con eles. 

 

Estes tres principios aparecen especificados tamén noutros tres no Real Decreto 1630/2006, 

do 29 de decembro da seguinte forma: 

1. A Educación infantil constitúe a etapa educativa con identidade propia que atende a nenas e 

nenos desde o nacemento ata os seis anos. 

2. Esta etapa ordénase en dous ciclos. O primeiro comprende ata os tres anos, e o segundo, 

desde os tres aos seis anos de idade. 

3. A Educación infantil ten carácter voluntario. O segundo ciclo desta etapa educativa será 

gratuíto. 
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Sendo os fins deste principios: 

1. Contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual dos nenos e as nenas. 

2. En ambos os ciclos atenderase progresivamente ao desenvolvemento afectivo, ao 

movemento e os hábitos de control corporal, ás manifestacións da comunicación e da 

linguaxe, ás pautas elementais de convivencia e relación social, así como ao descubrimento 

das características físicas e sociais do medio. Ademais facilitarase que nenas e nenos elaboren 

unha imaxe de si mesmos positiva e equilibrada e adquiran autonomía persoal. 

 

 

2.2. OBXECTIVOS 

 

Os obxectivos desta etapa están reflectidos no artigo 13 da LOE así como no Artigo 3 do Real 

Decreto de Ensinanzas Mínimas para segundo ciclo de Educación Infantil,  e destinados a 

desenvolver nas nenas e nenos unha serie de 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 a súa contorna 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 conflitos. 

f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión. 

g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lecto-escritura e no movemento, o xesto e 

o ritmo. 

 

Resalto en negriña o f) por ser o máis relacionado coa iniciación da adquisición dunha Primeira 

Lingua Estranxeira (PLE), e fago énfase na expresión “o máis relacionado”, o cal quere dicir que 
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a a adquisición dunha PLE ten relación con todos e cada un dos obxectivos desta etapa pero 

aínda máis co obxectivo “f”. 

 

 

2.3. CONTIDOS 

 

Os contidos educativos da Educación infantil organizaranse en áreas correspondentes a 

ámbitos propios da experiencia e do desenvolvemento infantil e abordaranse por medio de 

actividades globalizadas que teñan interese e significado para os nenos. 

 

As áreas do segundo ciclo da Educación infantil son as seguintes: 

 1. Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 2. Coñecemento do contorno 

 3. Linguaxes: Comunicación e representación 

 

Estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación, como espazos de aprendizaxes de 

todo orde: de actitudes, procedementos e conceptos, que contribuirán ao desenvolvemento 

de nenas e nenos e propiciarán a súa aproximación á interpretación do mundo, outorgándolle 

significado e facilitando a súa participación activa nel. 

 

Destas tres áreas, a máis relacionada coa Primeira Lingua Estranxeira (PLE) é a área de 

Linguaxes, aínda que coas demais tamén ten contidos e obxectivos en común, nesta 

programación faise énfase nesta terceira área polo que se procede á súa explicación: 

 

AREA: Linguaxes: Comunicación e representación 

(Resalto en negriña o relacionado directamente coa Lingua Estranxeira) 
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As diferentes formas de comunicación e representación que se integran nesta área son: a 

linguaxe verbal, a linguaxe artística, a linguaxe corporal, a linguaxe audiovisual e das 

tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

No segundo ciclo de Educación infantil preténdese que nenos e nenas descubran e exploren os 

usos da lectura e a escritura, espertando e afianzando o seu interese por eles. A utilización 

funcional e significativa da lectura e a escritura na aula, levaralles, coa intervención educativa 

pertinente, a iniciarse no coñecemento dalgunhas das propiedades do texto escrito e das súas 

características convencionais cuxa adquisición se ha de completar no primeiro ciclo de 

Primaria. 

Así mesmo, é necesario o desenvolvemento de actitudes positivas cara á propia lingua e a dos 

demais, espertando sensibilidade e curiosidade por coñecer outras linguas. 

Na introdución dunha lingua estranxeira valorarase dita curiosidade e o achegamento 

progresivo aos significados de mensaxes en contextos de comunicación coñecidos, 

fundamentalmente nas rutinas habituais de aula. 

 

- Obxectivos 

 

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o desenvolvemento das 

seguintes capacidades: 

1. Utilizar a lingua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaxe e goce, 

de expresión de ideas e sentimentos, e valorar a lingua oral como un medio de relación cos 

demais e de regulación da convivencia. 

2. Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral e a través doutras 

linguaxes, elixindo o que mellor se axuste á intención e á situación. 

3. Comprender as intencións e mensaxes doutros nenos e adultos, adoptando unha actitude 

positiva cara á lingua, tanto propia como estranxeira. 
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4. Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios mostrando actitudes de 

valoración, gozar e interese cara a eles. 

5. Iniciarse nos usos sociais da lectura e a escritura explorando o seu funcionamento e 

valorándoas como instrumento de comunicación, información e goce. 

6. Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes e realizar 

actividades de representación e expresión artística mediante o emprego de diversas técnicas. 

7. Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades dentro da 

aula, e mostrar interese e goce ao participar nestes intercambios comunicativos. 

 

 

- Contidos 

 

 Bloque 1. Linguaxe verbal 

 Escoitar, falar e conversar. 

 Aproximación á lingua escrita. 

 Achegamento á literatura. 

 

 Bloque 2. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación 

 Iniciación, achegamento e toma progresiva de conciencia co uso de diferentes 

instrumentos tecnolóxicos, produción audiovisuais e a valoración crítica destes 

instrumentos TIC e vos seus contidos. 

 

 Bloque 3. Linguaxe artística 

 Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a linguaxe 

plástica 

 Expresión e comunicación de feitos, sentimentos e emocións, vivencias, ou 

fantasías a través do debuxo e de producións plásticas realizadas con distintos 

materiais e técnicas. 

 Interpretación e valoración, progresivamente axustada, de diferentes tipos de 

obras plásticas presentes na contorna. 
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 Exploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos 

cotiáns, etc. 

 

 

 Bloque 4. Linguaxe corporal 

 Descubrimento e experimentación de xestos e movementos como recursos 

corporais para a expresión e a comunicación. 

 Utilización, con intención comunicativa e expresiva, das posibilidades motrices do 

propio corpo con relación ao espazo e ao tempo. 

 Representación espontánea de personaxes, feitos e situacións en xogos simbólicos, 

individuais e compartidos. 

 Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e outros 

xogos de expresión corporal. 

 

- Criterios de Avaliación 

1. Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación positiva e 

comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita atenta e 

respectuosa: pedir axuda, informar dalgún feito, dar sinxelas instrucións, participar en 

conversacións en grupo. 

Aquí avalíase o interese e gusto pola utilización pertinente e creativa da expresión oral 

para regular a propia conduta, para relatar vivencias, razoar, resolver situacións 

conflitivas, comunicar os seus estados anímicos e compartilos cos demais. Igualmente 

este criterio refírese á capacidade para escoitar e comprender mensaxes, relatos, 

producións literarias, descricións, explicacións, informacións que lles permitan 

participar na vida da aula. 

O respecto aos demais tense que manifestar no interese e a atención: gardar a quenda 

de palabra, escoitar, mirar ao interlocutor, manter o tema. 

 

2. Mostrar interese polos textos escritos presentes na aula e na contorna próxima e 

participar nas situacións de lectura e escritura que se producen a aula. Con este criterio 

avalíase se os nenos e as nenas valoran e interésanse pola lingua escrita, e inícianse na 

utilización funcional da lectura e a escritura como medios de comunicación, de 

información e de goce. 
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Observarase o uso adecuado do material escrito. 

 

3. Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios das 

diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais, mostrando interese por explorar as súas 

posibilidades, por gozar coas súas producións e por compartir cos demais as 

experiencias estéticas e comunicativas. 

Con este criterio avalíase o desenvolvemento das habilidades expresivas po medio de 

diferentes materiais, instrumentos e técnicas propios das linguaxes musical, 

audiovisual, plástico e corporal. Valorarase o desenvolvemento da sensibilidade 

estética e de actitudes positivas cara ás producións artísticas en distintos medios, 

xunto co interese por compartir as experiencias estéticas. 

 

 

A pesar de non se mencionar no Real decreto que establece as ensinanzas mínimas para o 

segundo ciclo de Educación Infantil nada sobre as competencias básicas (competencias clave 

na LOMCE), vale a pena deixalas plasmadas na miña programación xa que, como define o Real 

Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación 

Primaria, as competencias son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos 

propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de 

actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. Estas competencias son sete: 

 1.º Comunicación lingüística (CCL) 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT ou 

CM e CCT) 

 3.º Competencia dixital (CD) 

 4.º Aprender a aprender (CAA) 

 5.º Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

 7.º Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
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3. CONTIDOS, OBXECTIVOS, CRITERIOS AVALIACIÓN E INDICADORES DA PRIMEIRA LINGUA 

ESTRANXEIRA-INGLÉS. 

 

Con todo este bagaxe lexislativo de obxectivos, contidos (áreas), criterios de avaliación e 

competencias, todo isto quedaría reflectido nas seguintes táboas para cada un dos cursos do 

2º Ciclo e Educación Infantil: 
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Primeira Lingua Estranxeira (PLE) en 4º E.I. 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro  - [C.C] 

4º PLE f) Iniciarse no uso oral 

dunha lingua 

estranxeira e amosar 

interese e gozo ao 

participar meses 

intercambios 

PLE-LCR-B1.7-Interese por 

expresarse nunha lingua 

estranxeira, amosando unha 

actitude positiva cara a esta 

lingua. 

 

PLE-LCR.3-Amosar unha 

actitude positiva cara á 

aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira, interesándose por 

participar en interaccións orais 

en rutinas, xogos e situacións 

habituais de comunicación. 

4º-PLE.3.1-Amosa interese por participar en 

interaccións orais nunha lingua estranxeira. 

[CCL, CM, CSC, CCEC, CAA] 

 

4º-PLE.3.2-Mantén unha actitude positiva 

cara á lingua estranxeira. [CCL, CSC, CAA] 

 

4º-PLE.3.3-Amosa interese por coñecer 

aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

[CCL, CSC] 

 

4º-PLE.3.4-Amosa interese por coñecer 

cancións e rimas noutra lingua. [CCL, CSC, 

CAA] 

4º PLE i) Desenvolver un 

sentimento de 

autoconfianza nas 

propias producións e 

valorar as producións 

PLE-LCR.B.2.15-

Participación activa e gozo 

na interpretación de 

cancións e xogos musicais. 

 

PLE-LCR.9-Mostrar interese por 

explorar as súas posibilidades 

de expresión e representación, 

por gozar coas súas producións 

e por compartir as experiencias 

4º-PLE.9.1-Gusta de participar nas 

actividades lúdicas propostas de imitación e 

repetición de sons, palabras e enunciados 

significativos. [CCL, CSC] 
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alleas     creativas, estéticas e 

comunicativas 

4º PLE a) Utilizar as diversas 

linguaxes para 

comunicar, expresar 

ideas e sentimentos, 

para aprender e como 

fonte de desfrute. 

PLE-LCR.B.1.6-Emprego 

axeitado das formas 

socialmente establecidas 

para relacionarse coas 

demais persoas ? saúdos, 

despedidas, fórmulas de 

cortesía, cumprimentos? 

 

PLE-LCR.1-Utilizar a lingua oral 

do modo máis conveniente para 

unha comunicación positiva con 

iguais e con persoas adultas, 

segundo as intencións 

comunicativas. 

4º-PLE.1.1-Emprega expresións 

convencionais de cortesía de saúdo, na lingua 

estranxeira. [CCL, CSC] 

 

4º-PLE.1.2-Emprega expresións 

convencionais de cortesía de despedida na 

lingua estranxeira. [CCL, CSC] 
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INDICADORES  PARA A  AVALIACIÓN 

Área: PLE 

Nivel  Área Indicadores de logro 

4º PLE 4º-PLE.1.1 - Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo, na lingua 
estranxeira. 

4º PLE 4º-PLE.1.2 - Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua 
estranxeira. 

4º PLE 4º-PLE.3.1 - Amosa interese por participar en interaccións orais nunha lingua estranxeira. 

4º PLE 4º-PLE.3.2 - Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

4º PLE 4º-PLE.3.3 - Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

4º PLE 4º-PLE.3.4 - Amosa interese por coñecer cancións e rimas noutra lingua. 

4º PLE 4º-PLE.9.1 - Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e 
repetición de sons, palabras e enunciados significativos. 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  4º INFANTIL - Trimestre 1 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

4º-PLE.1.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación, cancións, linguaxe 
non verbal acorde ao sinalado ou expresado. Análise 
das producións dos alumnos/as. Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 
musicais. Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Xogos de simulación e dramáticos. Asamblea. 
Posta en común. Escala de observación. Rúbrica.  

 
Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CCL (expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL 
(expresión oral) Fluidez e interacción oral -CCL 
(expresión oral) Crear un texto/discurso coherente -CCL 
(comprensión oral) Reflexionar e valorar -CSC Traballo 
cooperativo (Interactuar con outras persoas e grupos 
conforme a normas baseadas no respecto mutuo e as 
conviccións democráticas.) 

CCL, 
CSC 

PLE-LCR.1 

4º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación, cancións, linguaxe 
non verbal acorde ao sinalado ou expresado. Análise 
das producións  Análise das producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais cos alumnos/as.  

 

CCL, 
CSC 
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Peso: 14.29% 
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 
musicais. Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Xogos de simulación e dramáticos. Asamblea.  

 
Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CCL (expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL 
(comprensión oral) Integrar e interpretar -CCL (expresión 
oral) Fluidez e interacción oral -CCL (expresión oral) 
Cohesionar ideas -CCL (comprensión oral) Reflexionar e 
valorar -CSC Participar dun xeito eficaz e construtivo na 
vida social e profesional. 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.28% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 
Observación sistemática.  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 
musicais. Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Xogos de simulación e dramáticos. Asamblea. 
Entrevista. Posta en común. Escala de observación. 
Rúbrica.  

 
Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CCL (expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL 
(expresión oral) Cohesionar ideas -CCL (expresión oral) 
Fluidez e interacción oral -CAA Adquirir, procesar e 
asimilar novos coñecementos e capacidades. -CAA 
Buscar orientacións e facer uso delas -CAA Ter 
motivación e confianza nas propias posibilidades. -CCL 
(comprensión oral) Integrar e interpretar -CCL 
(comprensión oral) Reflexionar e valorar -CCEC 
Expresarse a través de diferentes medios artísticos e 
culturais. -CSC Participar dun xeito eficaz e construtivo 
na vida social e profesional. 

CCL, 
CM, 
CSC, 
CCEC, 
CAA 

PLE-LCR.3 
4º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as.  

CCL, 
CSC, 



73 
 

lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.29% 
 

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 
musicais. Producións orais. Producións plásticas.  

 
Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CCL (expresión oral) Fluidez e interacción oral -CCL 
(comprensión oral) Reflexionar e valorar -CAA Ter 
motivación e confianza nas propias posibilidades. -CSC 
Participar dun xeito eficaz e construtivo na vida social e 
profesional. 

CAA 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 14.28% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: Rúbrica.  
 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CSC Traballo cooperativo (Interactuar con outras 
persoas e grupos conforme a normas baseadas no 
respecto mutuo e as conviccións democráticas.) 

CCL, 
CSC 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais. Producións 
orais.  

 
Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CCL (comprensión oral) Reflexionar e valorar -CCL 
(comprensión oral) Integrar e interpretar -CCL (expresión 
oral) Adecuarse ó contexto -CCL (expresión oral) 
Planificar -CCL (expresión oral) Cohesionar ideas -CCL 
(comprensión oral) Localizar e obter información -CCL 
(expresión oral) Fluidez e interacción oral -CAA 
Organizar o propio proceso de aprendizaxe en grupo 
(traballo cooperativo) ou individualmente -CAA Adquirir, 
procesar e asimilar novos coñecementos e capacidades. 
-CAA Buscar orientacións e facer uso delas 

CCL, 
CSC, 
CAA 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  4º INFANTIL - Trimestre 2 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

PLE-LCR.9 

4º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 14.28% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as.  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 
musicais. Producións orais.  

 
Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -
CCL (expresión oral) Cohesionar ideas -CCL (expresión 
oral) Adecuarse ó contexto -CCL (expresión oral) Fluidez 
e interacción oral -CCL (comprensión oral) Integrar e 
interpretar -CCL (comprensión oral) Reflexionar e valorar 

CCL, 
CSC 
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Criterio de 

avaliación 
Indicadores 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 

perfil 

compete

ncial 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

4º-PLE.1.1 - Emprega 

expresións convencionais 

de cortesía de saúdo, na 

lingua estranxeira. 

 

Peso: 14.29% 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación, cancións, linguaxe non 

verbal acorde ao sinalado ou expresado. Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 

musicais. Producións orais. Producións plásticas. Textos 

escritos. Xogos de simulación e dramáticos. Asamblea. 

Posta en común. Escala de observación. Rúbrica.  

 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -

CCL (expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL 

(expresión oral) Fluidez e interacción oral -CCL 

(expresión oral) Crear un texto/discurso coherente -CCL 

(comprensión oral) Reflexionar e valorar -CSC Traballo 

cooperativo (Interactuar con outras persoas e grupos 

conforme a normas baseadas no respecto mutuo e as 

conviccións democráticas.) 

CCL CSC 
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PLE-LCR.1 

4º-PLE.1.2 - Emprega 

expresións convencionais 

de cortesía de despedida 

na lingua estranxeira. 

 

Peso: 14.29% 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación, cancións, linguaxe non 

verbal acorde ao sinalado ou expresado. Análise das 

producións  Análise das producións dos alumnos/as. 

Intercambios orais cos alumnos/as.  

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 

musicais. Producións orais. Producións plásticas. Textos 

escritos. Xogos de simulación e dramáticos. Asamblea.  

 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -

CCL (expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL 

(comprensión oral) Integrar e interpretar -CCL 

(expresión oral) Fluidez e interacción oral -CCL 

(expresión oral) Cohesionar ideas -CCL (comprensión 

oral) Reflexionar e valorar -CSC Participar dun xeito 

eficaz e construtivo na vida social e profesional. 

CCL CSC 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.1 - Amosa 

interese por participar en 

interaccións orais nunha 

lingua estranxeira. 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 

musicais. Producións orais. Producións plásticas. Textos 

CCL CAA 

CSC 

CCEC 
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Peso: 14.28% 

 

escritos. Xogos de simulación e dramáticos. Asamblea. 

Entrevista. Posta en común. Escala de observación. 

Rúbrica.  

 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -

CCL (expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL 

(expresión oral) Cohesionar ideas -CCL (expresión oral) 

Fluidez e interacción oral -CAA Adquirir, procesar e 

asimilar novos coñecementos e capacidades. -CAA 

Buscar orientacións e facer uso delas -CAA Ter 

motivación e confianza nas propias posibilidades. -CCL 

(comprensión oral) Integrar e interpretar -CCL 

(comprensión oral) Reflexionar e valorar -CCEC 

Expresarse a través de diferentes medios artísticos e 

culturais. -CSC Participar dun xeito eficaz e construtivo 

na vida social e profesional. 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.2 - Mantén unha 

actitude positiva cara á 

lingua estranxeira. 

 

Peso: 14.29% 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as.  

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 

musicais. Producións orais. Producións plásticas.  

 

CCL CAA 

CSC 
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Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -

CCL (expresión oral) Fluidez e interacción oral -CCL 

(comprensión oral) Reflexionar e valorar -CAA Ter 

motivación e confianza nas propias posibilidades. -CSC 

Participar dun xeito eficaz e construtivo na vida social e 

profesional. 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.3 - Amosa 

interese por coñecer 

aspectos da lingua e 

cultura estranxeira. 

 

Peso: 14.28% 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

 

INSTRUMENTOS: Rúbrica.  

 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -

CSC Traballo cooperativo (Interactuar con outras persoas 

e grupos conforme a normas baseadas no respecto 

mutuo e as conviccións democráticas.) 

CSC 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.4 - Amosa 

interese por coñecer 

cancións e rimas noutra 

lingua. 

 

Peso: 14.29% 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as.  

 

INSTRUMENTOS: Producións musicais. Producións orais.  

 

CCL CAA 

CSC 
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 Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -

CCL (comprensión oral) Reflexionar e valorar -CCL 

(comprensión oral) Integrar e interpretar -CCL 

(expresión oral) Adecuarse ó contexto -CCL (expresión 

oral) Planificar -CCL (expresión oral) Cohesionar ideas -

CCL (comprensión oral) Localizar e obter información -

CCL (expresión oral) Fluidez e interacción oral -CAA 

Organizar o propio proceso de aprendizaxe en grupo 

(traballo cooperativo) ou individualmente -CAA Adquirir, 

procesar e asimilar novos coñecementos e capacidades. 

-CAA Buscar orientacións e facer uso delas 

PLE-LCR.9 

4º-PLE.9.1 - Gusta de 

participar nas actividades 

lúdicas propostas de 

imitación e repetición de 

sons, palabras e 

enunciados significativos. 

 

Peso: 14.28% 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as.  

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 

musicais. Producións orais.  

 

Contribúe á rúbrica no perfil competencial do proceso -

CCL (expresión oral) Cohesionar ideas -CCL (expresión 

oral) Adecuarse ó contexto -CCL (expresión oral) Fluidez 

e interacción oral -CCL (comprensión oral) Integrar e 

interpretar -CCL (comprensión oral) Reflexionar e valorar 

CCL CSC 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  4º INFANTIL - Trimestre 3 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

Criterio de Indicadores T 1 T 2 T 3 CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
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avaliación  
 

 
 

 
 Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

perfil 
compet
encial 

PLE-LCR.1 

4º-PLE.1.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices , Producións 
musicais , Producións orais , Producións plásticas , 
Textos escritos  Xogos de simulación e dramáticos , 
Asamblea , Posta en común, Escala de observación , 
Rúbrica   

CCL 
CSC 

PLE-LCR.1 

4º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices Producións 
musicais Producións orais ), Producións plásticas Textos 
escritos  Xogos de simulación e dramáticos  Asamblea  

CCL 
CSC 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.28% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices  Producións 
musicais, Producións orais , Producións plásticas , 
Textos escritos , Xogos de simulación e dramáticos 
(0%), Asamblea (), Posta en común (Escala de 
observación (Rúbrica (  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (, Producións 
musicais (), Producións orais (), Producións plásticas (),  

CCL 
CAA 
CSC 
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PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 14.28% 
 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (),  

CSC 

PLE-LCR.3 

4º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 14.29% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais , Producións 
orais   

CCL 
CAA 
CSC 

PLE-LCR.9 

4º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 14.28% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices  Producións 
musicais  Producións orais   

CCL 
CSC 

 



83 
 

Primeira Lingua Estranxeira en 5º 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro  - [C.C] 

5º PLE f) Iniciarse no uso oral 
dunha lingua 
estranxeira e amosar 
interese e gozo ao 
participar meses 
intercambio 

PLE-LCR-B1.7-Interese por 
expresarse nunha lingua 
estranxeira, amosando unha 
actitude positiva cara a esta 
lingua. 
 

PLE-LCR.3-Amosar unha 
actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira, interesándose por 
participar en interaccións orais 
en rutinas, xogos e situacións 
habituais de comunicación. 

5º-PLE.3.1-Amosa interese por participar en 
interaccións orais nunha lingua estranxeira. 
[CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA] 
 
 
5º-PLE.3.2-Mantén unha actitude positiva 
cara á lingua estranxeira. [CCL, CSC, CAA] 
 
5º-PLE.3.3-Amosa interese por coñecer 
aspectos da lingua e cultura estranxeira. 
[CCL, CSC] 
 
5º-PLE.3.4-Amosa interese por coñecer 
cancións e rimas noutra lingua. [CCL, CSC, 
CAA] 

5º PLE a) Utilizar as diversas 
linguaxes para 
comunicar, expresar 
ideas e sentimentos, 
para aprender e como 
fonte de desfrute b) 
Utilizar manifestacións 
non verbais como o 
silencio, a mirada, a 
xestualidade, o olfato, o 
tacto, para 
comunicarse 

PLE-LCR.1.8-Uso 
progresivo de sinais 
extralingüísticos (xesto, 
entoación, expresión) para 
reforzar o significado das 
súas mensaxes. 
PLE-LCR.B.1.6-Emprego 
axeitado das formas 
socialmente establecidas 
para relacionarse coas 
demais persoas ? saúdos, 
despedidas, fórmulas de 
cortesía, cumprimentos? 
 

PLE-LCR.1-Utilizar a lingua oral 
do modo máis conveniente para 
unha comunicación positiva con 
iguais e con persoas adultas, 
segundo as intencións 
comunicativas. 

5º-PLE.1.1-Participa empregando formas non 
lingüísticas (xestos, accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua estranxeira. [CCL] 
 
5º-PLE.1.2-Emprega expresións 
convencionais de cortesía de saúdo, na lingua 
estranxeira. [CCL, CSC] 
 
5º-PLE.1.3-Emprega expresións 
convencionais de cortesía de despedida na 
lingua estranxeira. [CCL, CSC] 
 
5º-PLE.1.4-Emprega expresións 
convencionais de cortesía para desculparse 
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INDICADORES PARA A AVALIACIÓN 

Área: PLE 

na lingua estranxeira. [CCL, CSC] 

5º PLE I)  Desenvolver un 
sentimento de 
autoconfianza nas 
propias producións e 
valorar as producións 
alleas 

PLE-LCR.B.2.15-
Participación activa e gozo 
na interpretación de 
cancións e xogos musicais. 
PLE-LCR.B.2.16-
Participación activa e gozo 
na interpretación de 
cancións, xogos musicais e 
danzas colectivas e 
individuais. 
 

PLE-LCR.9-Mostrar interese por 
explorar as súas posibilidades 
de expresión e representación, 
por gozar coas súas producións 
e por compartir as experiencias 
creativas, estéticas e 
comunicativas 

5º-PLE.9.1-Gusta de participar nas 
actividades lúdicas propostas de imitación e 
repetición de sons, palabras e enunciados 
significativos. [CCL, CSC] 
 
5º-PLE.9.2-Participa activamente nas 
actividades que combinan o uso da lingua e a 
resposta corporal implicada pola orde emitida. 
[CCL, CAA] 

5º PLE a) Utilizar as diversas 
linguaxes para 
comunicar, expresar 
ideas e sentimentos, 
para aprender e como 
fonte de desfrute 

PLE-LCR.B.1.6-Emprego 
axeitado das formas 
socialmente establecidas 
para relacionarse coas 
demais persoas ? saúdos, 
despedidas, fórmulas de 
cortesía, cumprimentos? 

PLE-LCR.2-Comprender 
mensaxes orais diversas, 
mostrando una actitude de 
escoita atenta e respectuosa. 

5º-PLE.2.1-Emprega expresións 
convencionais de cortesía de agradecemento 
na lingua estranxeira. [CCL, CSC] 
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Nivel  Área Indicadores de logro 

5º PLE 5º-PLE.1.1 - Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, accións) en actividades desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.1.2 - Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo, na lingua estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.1.3 - Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.1.4 - Emprega expresións convencionais de cortesía para desculparse na lingua estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.2.1 - Emprega expresións convencionais de cortesía de agradecemento na lingua estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.3.1 - Amosa interese por participar en interaccións orais nunha lingua estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.3.2 - Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.3.3 - Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

5º PLE 5º-PLE.3.4 - Amosa interese por coñecer cancións e rimas noutra lingua. 

5º PLE 5º-PLE.9.1 - Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e repetición de sons, palabras e 
enunciados significativos. 

5º PLE 5º-PLE.9.2 - Participa activamente nas actividades que combinan o uso da lingua e a resposta corporal implicada 
pola orde emitida. 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  5º INFANTIL - Trimestre 1 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compet
encial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 5º-PLE.1.1 - Participa X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos CCL 
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empregando formas non 
lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

alumnos/as,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións plásticas (Xogos 
de simulación e dramáticos (  

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (), Producións 
orais , Asamblea  Rúbrica (  

CCL 
CSC 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.3 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices ,Producións 
orais Asamblea   

CCL 
CSC 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.4 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía para 
desculparse na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (Asamblea (0%), 
Rúbrica (  

CCL 
CSC 

PLE-LCR.2 

5º-PLE.2.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de 
agradecemento na lingua 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais Asamblea   

CCL 
CSC 
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estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices Producións 
musicais Producións orais (  

CCL 
CAA 
CCEC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática, 
Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (), Escala de observación 
(0%), Posta en común 

CCL 
CAA 
CSC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea ,  

CCL 
CSC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais), Xogos de 
simulación e dramáticos  

CCL 
CAA 
CSC 

PLE-LCR.9 
5º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
CSC 
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imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 9.09% 
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices , Producións 
orais , Xogos de simulación e dramáticos  

PLE-LCR.9 

5º-PLE.9.2 - Participa 
activamente nas 
actividades que combinan 
o uso da lingua e a 
resposta corporal 
implicada pola orde 
emitida. 
 
Peso: 9.1% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Xogos de 
simulación e dramáticos (0%),  

CAA 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  5º INFANTIL - Trimestre 2 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 
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Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compet
encial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.1 - Participa 
empregando formas non 
lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións plásticas (0%), 
Xogos de simulación e dramáticos (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións orais (0%), Asamblea (0%), Rúbrica (0%),  

CCL 
CSC 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.3 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións orais (0%), Asamblea (0%),  

CCL 
CSC 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.4 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía para 
desculparse na lingua 
estranxeira. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (0%), Asamblea 

CCL 
CSC 
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Peso: 9.09% 
 

(0%), Rúbrica (0%),  

PLE-LCR.2 

5º-PLE.2.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de 
agradecemento na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (0%), Asamblea 
(0%),  

CCL 
CSC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións orais (0%),  

CCL 
CAA 
CCEC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática, 
Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (0%), Escala de observación 
(0%), Posta en común (0%),  

CCL 
CAA 
CSC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea (0%),  

CCL 
CSC 

PLE-LCR.3 
5º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 

CCL 
CAA 
CSC 
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lingua. 
 
Peso: 9.09% 
 

INSTRUMENTOS: Producións musicais (0%), Xogos de 
simulación e dramáticos (0%),  

PLE-LCR.9 

5º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións orais (0%), Xogos de simulación e 
dramáticos (0%),  

CSC 

PLE-LCR.9 

5º-PLE.9.2 - Participa 
activamente nas 
actividades que combinan 
o uso da lingua e a 
resposta corporal 
implicada pola orde 
emitida. 
 
Peso: 9.1% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Xogos de 
simulación e dramáticos (0%),  

CAA 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  5º INFANTIL - Trimestre 3 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

 

 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compet
encial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.1 - Participa 
empregando formas non 
lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións plásticas (0%), 
Xogos de simulación e dramáticos (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións orais (0%), Asamblea (0%), Rúbrica (0%),  

CCL 
CSC 
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PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.3 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións orais (0%), Asamblea (0%),  

CCL 
CSC 

PLE-LCR.1 

5º-PLE.1.4 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía para 
desculparse na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (0%), Asamblea 
(0%), Rúbrica (0%),  

CCL 
CSC 

PLE-LCR.2 

5º-PLE.2.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de 
agradecemento na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (0%), Asamblea 
(0%),  

CCL 
CSC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións orais (0%),  

CCL 
CAA 
CCEC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática, 
Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica (0%), Escala de observación 

CCL 
CAA 
CSC 
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Peso: 9.09% 
 

(0%), Posta en común (0%),  

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Asamblea (0%),  

CCL 
CSC 

PLE-LCR.3 

5º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais (0%), Xogos de 
simulación e dramáticos (0%),  

CCL 
CAA 
CSC 

PLE-LCR.9 

5º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións orais (0%), Xogos de simulación e 
dramáticos (0%),  

CSC 

PLE-LCR.9 

5º-PLE.9.2 - Participa 
activamente nas 
actividades que combinan 
o uso da lingua e a 
resposta corporal 
implicada pola orde 
emitida. 
 
Peso: 9.1% 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), Xogos de 
simulación e dramáticos (0%),  

CAA 
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Currículo de Primeira Lingua Estranxeira en 6º 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro  - [C.C] 

6º PLE f) Iniciarse no uso 
oral dunha lingua 
estranxeira e amosar 
interese e gozo ao 
participar meses 
intercambios 

PLE-LCR-B1.7-
Interese por 
expresarse nunha 
lingua estranxeira, 
amosando unha 
actitude positiva cara a 
esta lingua. 
 

PLE-LCR.3-Amosar unha 
actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira, interesándose por 
participar en interaccións orais 
en rutinas, xogos e situacións 
habituais de comunicación. 

6º-PLE.3.1-Amosa interese por participar en 
interaccións orais nunha lingua estranxeira. 
[CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA] 
 
6º-PLE.3.2-Mantén unha actitude positiva cara 
á lingua estranxeira. [CCL, CSC, CAA] 
 
6º-PLE.3.3-Amosa interese por coñecer 
aspectos da lingua e cultura estranxeira. 
[CCL, CSC] 
 
6º-PLE.3.4-Amosa interese por coñecer 
cancións e rimas noutra lingua. [CCL, CSC, 
CAA] 
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6º PLE a) Utilizar as diversas 
linguaxes para 
comunicar, expresar 
ideas e sentimentos, 
para aprender e 
como fonte de 
desfrute b)  Utilizar 
manifestacións non 
verbais como o 
silencio, a mirada, a 
xestualidade, o olfato, 
o tacto, para 
comunicarse 

PLE-LCR.1.8-Uso 
progresivo de sinais 
extralingüísticos (xesto, 
entoación, expresión) 
para reforzar o 
significado das súas 
mensaxes. 
PLE-LCR.B.1.6-
Emprego axeitado das 
formas socialmente 
establecidas para 
relacionarse coas 
demais persoas ? 
saúdos, despedidas, 
fórmulas de cortesía, 
cumprimentos? 
 

PLE-LCR.1-Utilizar a lingua oral 
do modo máis conveniente para 
unha comunicación positiva con 
iguais e con persoas adultas, 
segundo as intencións 
comunicativas. 

6º-PLE.1.1-Participa empregando formas non 
lingüísticas (xestos, accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua estranxeira. [CCL] 
 
6º-PLE.1.2- Emprega expresións 
convencionais de cortesía de saúdo, na lingua 
estranxeira. [[CCL, CSC] 
 
6º-PLE.1.3-Emprega expresións 
convencionais de cortesía de despedida na 
lingua estranxeira. [CCL, CSC] 
 
6º-PLE.1.4-Emprega expresións 
convencionais de cortesía para desculparse 
na lingua estranxeira. [CCL, CSC] 
 
 

6º PLE I)  Desenvolver un 
sentimento de 
autoconfianza nas 
propias producións e 
valorar as producións 
alleas 

PLE-LCR.B.2.15-
Participación activa e 
gozo na interpretación 
de cancións e xogos 
musicais. 
PLE-LCR.B.2.16-
Participación activa e 
gozo na interpretación 
de cancións, xogos 
musicais e danzas 
colectivas e individuais. 
 

PLE-LCR.9-Mostrar interese 
por explorar as súas 
posibilidades de expresión e 
representación, por gozar coas 
súas producións e por compartir 
as experiencias creativas, 
estéticas e comunicativas 

6º-PLE.9.1-Gusta de participar nas actividades 
lúdicas propostas de imitación e repetición de 
sons, palabras e enunciados significativos. 
[CCL, CSC] 
 
6º-PLE.9.2-Participa activamente nas 
actividades que combinan o uso da lingua e a 
resposta corporal implicada pola orde emitida. 
[CCL, CAA] 
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6º PLE a) Utilizar as diversas 
linguaxes para 
comunicar, expresar 
ideas e sentimentos, 
para aprender e 
como fonte de 
desfrute 

PLE-LCR.B.1.6-
Emprego axeitado das 
formas socialmente 
establecidas para 
relacionarse coas 
demais persoas ? 
saúdos, despedidas, 
fórmulas de cortesía, 
cumprimentos? 
 

PLE-LCR.2-Comprender 
mensaxes orais diversas, 
mostrando una actitude de 
escoita atenta e respectuosa 

6º-PLE.2.1-Emprega expresións 
convencionais de cortesía de agradecemento 
na lingua estranxeira. [CCL, CSC] 
 
 

 

 

 

 

INDICADORES PARA A AVALIACIÓN 

Área: PLE 

Nivel  Área Indicadores de logro 

6º PLE 6º-PLE.1.1 - Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, accións) en actividades desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.1.2 - Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo, na lingua estranxeira.  

6º PLE 6º-PLE.1.3 - Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.1.4 - Emprega expresións convencionais de cortesía para desculparse na lingua estranxeira. 
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6º PLE 6º-PLE.2.1 - Emprega expresións convencionais de cortesía de agradecemento na lingua estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.3.1 - Amosa interese por participar en interaccións orais nunha lingua estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.3.2 - Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.3.3 - Amosa interese por coñecer aspectos da lingua e cultura estranxeira. 

6º PLE 6º-PLE.3.4 - Amosa interese por coñecer cancións e rimas noutra lingua. 

6º PLE 6º-PLE.9.1 - Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e repetición de sons, palabras e 
enunciados significativos. 

6º PLE 6º-PLE.9.2 - Participa activamente nas actividades que combinan o uso da lingua e a resposta corporal implicada pola 
orde emitida. 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  6º INFANTIL - Trimestre 1 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compet
encial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.1 - Participa 
empregando formas non 
lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas (0%), Xogos de 
simulación e dramáticos (0%), Rúbrica (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira.  
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións orais (0%), 
Asamblea (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.3 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións orais (0%), 
Asamblea (0%),  

CCL 
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PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.4 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía para 
desculparse na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións orais (0%), Xogos de simulación e 
dramáticos (0%),  

CCL 

PLE-LCR.2 

6º-PLE.2.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de 
agradecemento na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións orais (0%), 
Asamblea (0%),  

CCL 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións orais (0%), Producións musicais (0%), 
Asamblea (0%), Posta en común (0%), Diario de clase 
(0%), Rúbrica (0%),  

CAA 
CSC 
CCEC 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas (0%), Asamblea 
(0%), Diario de clase (0%),  

CAA 
CSC 

PLE-LCR.3 
6º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Observación sistemática,  

 
CSC 
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cultura estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións plásticas (0%), 
Xogos de simulación e dramáticos (0%), Diario de clase 
(0%),  

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Diario de clase (0%),  

CAA 
CSC 

PLE-LCR.9 

6º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (0%), Producións 
musicais (0%), Producións plásticas (0%), Textos 
escritos (0%), Asamblea (0%),  

CSC 

PLE-LCR.9 

6º-PLE.9.2 - Participa 
activamente nas 
actividades que combinan 
o uso da lingua e a 
resposta corporal 
implicada pola orde 
emitida. 
 
Peso: 9.1% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas,  

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais (0%), Xogos de 
simulación e dramáticos (0%), Proba de capacidade 
motriz (0%),  

CAA 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  6º INFANTIL - Trimestre 2 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

 

 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compet
encial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.1 - Participa 
empregando formas non 
lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas (0%), Xogos de 
simulación e dramáticos (0%), Rúbrica (0%),  

CCL 



104 
 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira.  
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións orais (0%), 
Asamblea (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.3 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións orais (0%), 
Asamblea (0%),  

CCL 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.4 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía para 
desculparse na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións orais (0%), Xogos de simulación e 
dramáticos (0%),  

CCL 

PLE-LCR.2 

6º-PLE.2.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de 
agradecemento na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións orais (0%), 
Asamblea (0%),  

CCL 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 
interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 

CAA 
CSC 
CCEC 
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Peso: 9.09% 
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións orais (0%), Producións musicais (0%), 
Asamblea (0%), Posta en común (0%), Diario de clase 
(0%), Rúbrica (0%),  

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas , Asamblea , 
Diario de clase  

CAA 
CSC 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices ), Producións 
musicais , Producións plásticas ), Xogos de simulación e 
dramáticos), Diario de clase (),  

CSC 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices , Producións 
musicais (Diario de clase  

CAA 
CSC 

PLE-LCR.9 

6º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  
 
INSTRUMENTOS: Producións orais , Producións 
musicais , Producións plásticas , Textos escritos , 
Asamblea  

CSC 

PLE-LCR.9 6º-PLE.9.2 - Participa X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos CAA 
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activamente nas 
actividades que combinan 
o uso da lingua e a 
resposta corporal 
implicada pola orde 
emitida. Peso: 9.1% 

alumnos/as, Probas específicas,  
 

INSTRUMENTOS: Producións musicais (Xogos de 
simulación e dramáticos (), Proba de capacidade motriz  

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  

CURSO  INGLÉS 

NIVEL  6º INFANTIL - Trimestre 3 ÁREA Primeira Lingua Estranxeira (PLE) 

 

Criterio de 
avaliación 

Indicadores 
T 1 

 
 

T 2 

 
 

T 3 

 
 

CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN C.C. do 
perfil 

compet
encial 

Instrumentos de avaliación / 
Procedementos de avaliación (%)* 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.1 - Participa 
empregando formas non 
lingüísticas (xestos, 
accións) en actividades 
desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas (), Xogos de 
simulación e dramáticos (), Rúbrica (  

CCL 
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Peso: 9.09% 
 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.2 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de saúdo, na 
lingua estranxeira.  
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices , Producións 
musicais (Producións orais (Asamblea (  

CCL 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.3 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de despedida 
na lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (), Producións 
musicais , Producións orais ), Asamblea  

CCL 

PLE-LCR.1 

6º-PLE.1.4 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía para 
desculparse na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (Producións 
orais Xogos de simulación e dramáticos  

CCL 

PLE-LCR.2 

6º-PLE.2.1 - Emprega 
expresións convencionais 
de cortesía de 
agradecemento na lingua 
estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (), Producións 
musicais (Producións orais (), Asamblea  

CCL 

PLE-LCR.3 
6º-PLE.3.1 - Amosa 
interese por participar en 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 

CAA 
CSC 
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interaccións orais nunha 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

Observación sistemática,  
 

INSTRUMENTOS: Producións motrices (Producións 
orais (), Producións musicais (), Asamblea (), Posta en 
común (Diario de clase), Rúbrica (),  

CCEC 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.2 - Mantén unha 
actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as, 
Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas (0%), Asamblea 
(0%), Diario de clase (0%),  

CAA 
CSC 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.3 - Amosa 
interese por coñecer 
aspectos da lingua e 
cultura estranxeira. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Producións plásticas (0%), 
Xogos de simulación e dramáticos (0%), Diario de clase 
(0%),  

CSC 

PLE-LCR.3 

6º-PLE.3.4 - Amosa 
interese por coñecer 
cancións e rimas noutra 
lingua. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Observación sistemática,  

 
INSTRUMENTOS: Producións motrices (0%), 
Producións musicais (0%), Diario de clase (0%),  

CAA 
CSC 

PLE-LCR.9 

6º-PLE.9.1 - Gusta de 
participar nas actividades 
lúdicas propostas de 
imitación e repetición de 
sons, palabras e 
enunciados significativos. 
 
Peso: 9.09% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Intercambios orais cos alumnos/as,  

 
INSTRUMENTOS: Producións orais (0%), Producións 
musicais (0%), Producións plásticas (0%), Textos 
escritos (0%), Asamblea (0%),  

CSC 



109 
 

PLE-LCR.9 

6º-PLE.9.2 - Participa 
activamente nas 
actividades que combinan 
o uso da lingua e a 
resposta corporal 
implicada pola orde 
emitida. 
 
Peso: 9.1% 
 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as, Probas específicas,  

 
INSTRUMENTOS: Producións musicais (0%), Xogos de 
simulación e dramáticos (0%), Proba de capacidade 
motriz (0%),  

CAA 
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4. METODOLOXÍA 

 

- Principios metodolóxicos do ensino do inglés na Educación Infantil: 

 

Input lingüístico axeitado  

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira nos nenos da Etapa de Infantil é moi semellante ao proceso de 

adquisición da lingua materna. O neno deberá entrar en contacto cunha linguaxe sinxela, pero natural, que 

non se limite a unhas poucas palabras de vocabulario específico, senón que constitúa unha ferramenta coa 

que acceder á realidade que o arrodea. Noutras palabras, tan importantes son as frases que marcan o labor 

cotiá como as que aparecen nas unidades de Os materiais de clase. 

 

Coordinación cos titores  

Ao ensinarse como unha ferramenta para a comunicación e a representación, o inglés entra a formar parte 

do currículo xeral desa etapa e permite abranguer toda unha serie de conceptos, procedementos e actitudes 

que se encadran perfectamente dentro da Educación Infantil. Por esta razón, a coordinación cos titores dos 

nenos resulta esencial para garantir que a aprendizaxe do inglés se enfoca de xeito integrado e globalizado 

coas outras áreas do currículo. É moi importante tamén que, ao comezar o curso, os profesores de inglés se 

poñan de acordo cos titores para que os temas que se tratan en Os materiais de clase coincidan cos doutras 

áreas. A orde en que aparecen as unidades neste método non é inalterable; ao tratarse de fichas perforadas, 

estas unidades pódense organizar de xeito que coincidan no tempo cos temas tratados polos titores.  

 

Rutinas de clase  

Unha das bases dos materiais de clase son as rutinas que se integran no curso para desenvolver tanto a 

competencia sociocultural (os nenos aprenden que poden esperar da súa clase e que se espera deles) coma 

a competencia comunicativa (os nenos adquiren unha nova ferramenta de comunicación e unha serie de 

estratexias para entender e ser entendidos).  Todas as leccións presentan idéntica estrutura, que se vai 

completando con distintas versións dos mesmos tipos de xogos e actividades.  

 

Actividades curtas  
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A capacidade de atención e de concentración dos nenos na Educación Infantil é bastante limitada, feito que 

se tivo moi en conta á hora de elaborar a secuencia de actividades propostas en Os materiais de clase. 

Convén non dedicar demasiado tempo a unha determinada actividade e impartir as clases de xeito que as 

actividades se sucedan rapidamente. Por este motivo, recoméndase non dedicar máis de dez minutos a cada 

unha delas. 

 

Integración dos materiais de clase cos obxectivos da Educación Infantil no 2º ciclo  

Os materiais de clase foron concibidos para que os seus obxectivos coincidan cos da etapa de Educación 

Infantil desagregados no Real Decreto 1630/2006 de 29 de decembro polo que se establecen os ensinos 

mínimos do segundo ciclo de Educación Infantil. En definitiva, nos materiais de clase inténtase axudar aos 

nenos, a través do inglés, a coñecer mellor o seu corpo para que desenvolvan unha imaxe positiva de si 

mesmos; a observar e explorar a súa contorna máis inmediata; a coñecer outras manifestacións culturais; a 

representar e evocar aspectos diversos da realidade vividos, coñecidos ou imaxinados; a conseguir unha 

seguridade afectiva e emocional cada vez maior; a utilizar a linguaxe de xeito axustado a diferentes 

situacións para comprender e ser comprendido; a expresar ideas, sentimentos, experiencias e desexos; e a 

adquirir bos hábitos de alimentación e hixiene. 

 

- Organización do espazo e do tempo 

 

 Recursos materiais/espaciais dispoñibles no centro: 

 Ordenadores  

 Encerado Dixital Interactivo 

 Sala de usos múltiples 

 Corchos nas clases e nos corredoiros 

 Diferentes materiais de papelería 

 Patio 

 Biblioteca 

 

 Distribución do espazo dentro da aula 

 Distribución de pupitres grupos (normalmente, dous grandes grupos) 
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 ecunchos específicos: biblioteca de aula, temas transversais, xogos, traballos manuais, espazo para 

ASAMBLEA, etc. 

 

 

 

- Temporalización  

Nesta etapa cómpre ser moi flexibles xa debemos escoitar aos rapaces, observalos e responderlles 

constantemente. Hai moitas rutinas que están en pleno desenvolvemento e todos teñen ritmos moi 

distintos e diferenciados polo que hai unha constante auto-avaliación da temporalización dos 

contidos. Estes, ademais, vanse traballar todos durante todo o curso, xa que é a través das rutinas 

onde eles poderán adquirilos, e estas serán cada vez maior en nivel de dificultade, máis complexas e 

encamiñadas cara a autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


