
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Criterios de avaliación e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Competencias Básicas 

 Coñecer o seu corpo e os elementos que o compoñen (ÁREA  DE 
COÑECEMENTOD E SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL) 

Iniciamos na Educación Infantil o desenvolvemento das Competencias Básicas 
de forma progresiva e coherente.Para desenvolver as Competencias  é 
necesario traballar sobre todo por Proxectos. Dende a metodoloxía  de  
proxectos trátase de achegar a escola á vida diaria. Neste curso 
desenvolvemos o Proxecto sobre OS PINTORES.  Investigamos a MONET, 
VAN GOGH  e  FRIDA KAHLO. 
Establécense oito Competencias Básicas: 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA:Traballamos esta 
competencia a partir da comprensión das mensaxes, lectura de imaxes 
e iniciación á lectura. 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA:  A proposta de actividades de 
manipulación de obxectos,contalos, agrupalos,clasificalos…sentamos 
as bases para desenvolver habilidades matemáticas. 

 COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO 
FÍSICO: Traballamos poñendo en práctica valores para protexer o 
medio ambiente ea saúde. 

 TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL:Trátase 
de familiarizar ao alumno coas novas tecnoloxías como soporte para 
buscar información e como ferramenta de aprendizaxe. 

 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ: Tentamos desenvolver actividades 
de interacción social e aprendizaxe colaborativo. 

 COMPETENCIA CULTURAL E ÁRTISTICA: Tentamos dar a coñecer as 
principais manifestacións culturais e artísticas do seu entorno así 
como que se familiaricen con diferentes técnicas artísticas. 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER:Traballamos para 
aprender dun xeito cada vez máis autónomo e sentar as bases de 
futuras aprendizaxes. 

 Lograr un esbozo básico da figura humana diferenciando:cabeza 
e corpo,brazos,mans, pernas e pés (ÁREA DE COÑECEMENTO  
DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL) 

 Progresar na coordinación e no control xeral do propio corpo 
(ÁREA DE COÑECEMENTO DE SI  MESMO E AUTONOMÍA 
PERSOAL) 

 Identificar as cores (ÁREA DE COÑECEMENTO DE SI MESMO E 
AUTONOMÍA PERSOAL) 

 Adquirir hábitos de saúde e benestar (  ÁREA DE 
COÑECEMENTO DE  SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL) 

 Adquirir autonomía nas actividades habituais da vida cotiá  
(ÁREA DE COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA 
PERSOAL)   

 Participar activamente en todas as actividades que se 
desenvolven na casa e na escola (ÁREA DE COÑECEMENTO DE 
SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL) 

 Comparar agrupar e clasificar os obxectos   segundo as  súas 
propiedades físicas e a posesión dalgún atributo (ÁREA DE 
COÑECEMENTO DO   ENTORNO) 

 Adquirir  habilidades lóxico- matemáticas ( ÁREA DE 
COÑECEMENTO DO ENTORNO) 

 Realizar  series  sinxelas segundo un criterio dado (ÁREA DE 
COÑECEMENTO DO ENTORNO)  

 Asociar algúns números coas cantidades correspondentes (ÁREA 
DE COÑECEMENTO DO CONTORNO ) 
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 Aprender a  valorar a importancia do medio natural e 
desenvolver  actitudes de respecto e coidado (ÁREA DE 
COÑECEMENTO DO CONTORNO) 

 Iniciarse no uso da escrita en situacións contextualizadas (ÁREA  
DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN) 

 Comprender os textos de tradición cultural: contos , 
trabalinguas, adiviñas (ÁREA  DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN 
E REPRESENTACIÓN). 
 

 Expresarse e  comunicarse utilizando  medios e técnicas propios 
da linguaxe audiovisual  e das novas tecnoloxías (ÁREA DE 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN) 

 Comprender as ordes e consignas habituais ( ÁREA DE 
LINGUAXES:COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN) 

 Apreciar e respectar  as producións plásticas dos seus 
compañeiros e compañeiras   e participar con interese en 
actividades plásticas.(ÁREA DE LINGUAXES:COMUNICACIÓN E 
REPRESENTACIÒN)  
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OBXECTIVOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE RELIXIÓN CATÓLICA 

 

OBXECTIVOS  ( 4º INFANTIL) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Expresar e tradicións, festas e aniversarios 

mais importantes, exercitando as habilidades 

motrices para relacionarse cos demais.  

- Recoñece algún signos e manifestacións 
das festas do Nadal. 

-  Recoñece a María como nai de Xesús e 
dos cristiáns. 

 

 

OBXECTIVOS   (5º INFANTIL) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Descubrir que María é a nai de Xesús e tamén 

nai de tódolos cristiáns, que forman parte 

dunha gran familia. 

- Participa celebrando o nacemento de 
Xesús. 

- Amosa interese por coñecer a vida de 
Xesús e María. 

 

 

OBXECTIVOS   (6º INFANTIL) CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Favorecer a realización de actividades que 

promovena a participación, a cooperación e 

xenerosidade como medio de expresar o 

amor de Deus e a fraternidade. 

- Coñece o relato do nacemento de Xesús 
e o anuncio do anxo e os pastores. 
 

Respectar as persoas e cousas do seu 

entorno, coidalas e preocuparse delas, como 

Xesús fixo e nos ensina a facer. 

- Recoñece na parábola da Ovella perdida 
que Xesús nos quere e nos coida. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Temos que partir que a  etapa de Infantil ten unhas características 
diferentes a de Primaria polo que terá uns procedementos e instrumentos 
de avaliación propios.En calquera caso será unha avaliación global , 
continua e formativa.Analizaremos os progresos e posibles dificultades dos  
 alumnos para telas en conta para o curso seguinte.Terá en conta a 
integridade dos educandos sin olvidar que cada neno/a é  único e 
irrepetible. 

Procedementos e Instrumentos: 
Mantemos un contacto continuo co noso alumnado a través da páxina 
web,correo electrónico,chamadas telefónicas e a través dun Blog de 
Infantil e outros Blogs dos especialistas que imparten no noso 
ciclo.Propoñemos diferentes actividades orientativas e motivadoras as 
familias e ditos instrumentos permítennos facer un seguimento das 
mesmas.   

Cualificación final 

Fundamentalmente terase en conta os resultados obtidos na 1ª e 2ª avaliación xa  
que o traballo do 3º trimestre so servirá para beneficiar ao alumnado. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Todas as propostas de actividades que plantexamos van referidas a todas 
as áreas do currículo. Son actividades motivadoras e significativas para o 
alumnado .Teñen un importante compoñente lúdico e baséanse en gran 
medida nas novas tecnoloxías .Neste sentido houbo un imporante 
traballo de coordinación cos especialista de Inglés  , Música , AL  e 
Psicomotricidade que imparten no noso ciclo.Ademais o noso Proxecto 
dos PINTORES continuou sendo o motor do noso traballo a 
distancia:montamos exposicións no noso Blog dos seus cadros,as súas 
fotografias…E incluso pretendemos facer o Museo  como actividade en 
familia. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Empregarase unha metodoloxía colaborativa  entre profesorado e 

familia.Servirémonos principalmente da nosa páxina web,do noso Blog e dos 
correos electrónicos das familias. 

O traballo cólgase de xeito semanal normalmente pero tamén se estableceu un 

sistema de fotocopias de material impreso complementario  costeado a cargo 
do centro  para evitar que non quedara ningún alumno en risco de exclusión 

social. 

Materiais e recursos 
Correos electrónicos, Blog de infantil e doutro profesorado do centro e 

material impreso. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Teléfono  , correo electrónico e blog. 

Publicidade  Na páxina web do centro. 


