
PROGRAMACIÓN DE AULA 6º EDUCACIÓN INFANTIL B 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Dita programación vai dirixida a un grupo de 17 alumnos/as de 6º de educación infantil 

de esfarrapada, situada na sede do CRA Raíña Aragonta. O grupo aula está constituído 

por dous integrantes menos que o curso pasado, e xa teñen adquiridas certas rutinas e 

estableceron lazos de unión cos/coas seus/súas compañeiros/as. Xa coñecen as novas 

normas do protocolo de adaptación ao contexto Covid-19, polo que durante o curso 

escolar seguiremos as liñas trazada o ano anterior e profundizaremos nas novas que 

poidan xurdir. 

A lingua vehicular da aprendizaxe é o castelán, por ser esta a lingua maioritaria 

predominante entre o alumnado. Non obstante, farase un achegamento á outra lingua 

oficial da comunidade, neste caso o galego a través de xogos, contos, adiviñas, etc.  

Para a elaboración desta programación partín do recollido no Decreto 330/2009 do 4 de 

xuño, que establece o currículo da Educación Infantil para a Comunidade Autónoma de 

Galega.  

 

OBXECTIVOS  

É o que pretendo que os meus alumnos/as acaden ao longo do curso escolar, entre eles 

destaco os seguintes:  

Coñecemento de si mesmo/a e autonomía persoal  

 Identificar a imaxe corporal global, así como as características físicas propias e 

discriminar partes do corpo.  

 Adquirir confianza nas propias capacidades mellorando a autoestima.  

 Recoñecer e expresar gustos persoais, estados emocionais e adecuar o propio 

comportamento amosando hábitos de colaboración e solidariedade.  

 Adaptarse ás rutinas, horarios e ser quen de buscar solucións a pequenos 

problemas, aceptando pequenas frustracións.  

 Practicar hábitos axeitados de alimentación e hixiene establecidas no protocolo 

de adaptación á situación Covid-19. 

 Coñecer e cumprir normas de comportamento en distintos espazos.  

Adquirir capacidade de escoita e axuda aos demais.  

Coñecemento do contorno  

 Recoñecer e empregar de maneira significativa a serie numérica.  

 Discriminar as formas xeométricas e empregar conceptos espaciais, de medida, 

temporais. 



 Recoñecer e explorar de forma activa o contorno, observando os cambios físicos.  

 Coñecer e valorar manifestacións culturais propias de Salceda e doutros países e 

culturas.  

Linguaxes: comunicación e representación  

 Adquirir e empregar un vocabulario axeitado para a súa idade.  

 Expresar con espontaneidade e coherencia emocións, sentimentos, vivencias e 

ideas.  

 Recoñecer palabras significativas  e iniciarse na lectoescritura.  

 Explorar e empregar as posibilidades expresivas das diferentes linguaxes: 

plástica, musical e corporal.  

 Amosar interese e progresiva autonomía nas actividades coa PDI, ordenador, 

tablets, etc. 

 

CONTIDOS  

Estes obxectivos desenvolvereinos por medio dunha serie de contidos. Destacar que ao 

traballar por proxectos é posible que vaian xurdindo novos contidos, froito dos intereses 

dos neno/as.  

Coñecemento de si mesmo/a e autonomía persoal  

 Discriminación da imaxe corporal, características físicas propias e partes do 

corpo.  

 Aceptación da propia identidade, das súas posibilidades e limitacións.  

 Identificación e realización de hábitos saudables e concienciación da importancia 

dos mesmos contra o Covid-19.  

 Valoración do uso das normas de comportamento.  

Coñecemento do contorno  

 Emprego da serie numérica.  

 Interese por medir, explorar e compara obxectos.  

 Identificación das figuras xeométricas.  

 Participación activa nas festas escolares  

 Curiosidade por observar e coñecer o contorno.  

Linguaxes: comunicación e representación  

 Valoración da linguaxe como medio para comunicar sentimentos, desexos 

persoais, necesidades. 

 Formación de frases empregando o vocabulario, estrutura lingüística e entoación 

axeitada.  

 Interese pola lingua escrita.  



 Recoñecemento do nome.  

 Utilización dos medios tecnolóxicos e audiovisuais nas distintas situación de 

aprendizaxe.  

 Valoración das propias capacidades expresivas e das dos demais.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

As competencias básicas que traballarei son: autonomía e iniciativa persoal, 

competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia social 

e cidadá, competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, tratamento da 

información e competencia dixital, competencia cultural e artística e competencia para 

aprender a aprender.  

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

Nesta programación potenciarase a transmisión de valores que favorezan a “liberdade 

persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidarizade, a tolerancia, o 

respecto, a xustiza, a prevención de conflitos e a súa resolución pacífica, a non violencia 

en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como o desenvolvemento da 

igualdade de dereitos e oportunidades e o fomento da igualdade entre homes e 

mulleres.”  

 

METODOLOXÍA  

A miña metodoloxía estará enmarcada dentro dunha concepción construtivista da 

aprendizaxe, polo que procurarei ser guía e ofrecer aos nenos/as diferentes situacións 

de aprendizaxe nas que poidan facer propostas, tomar decisión, organizar e anticipar as 

súas accións.  

Potenciarei en todo momento que se leve a cabo unha aprendizaxe significativa e para 

iso tomarei como punto de partida os intereses e coñecementos de cada un dos meus 

alumnos/as. A partir do que sabe cada un deles, atopar un elemento motivador para que 

cada un dos nenos por medio do ensaio- erro, vaian adquirindo e integrando os novos 

coñecementos aos que xa teñen sempre por medio da manipulación e experimentación.  

Terei en conta o principio de socialización e para acadalo empregarei diferentes 

estratexias, respectando as distancias de seguridade estipuladas no protocolo de 

adaptación ao contexto Covid-19, e sempre entre o grupo estable (os/as compañeiros/as 

da propia aula), onde os/as nenos/as teñan a necesidade de establecer relacións sen 

manter contacto físico, resolver conflitos e que sexan capaces de interiorizar o 

sentimento de pertencer a un grupo. Así como a transmisión daqueles valores como o 

respecto, a tolerancia, liberdade, responsabilidade, resolución pacífica de conflitos, etc.  



Outro dos principios metodolóxicos a ter en conta será o de individualización 

adaptándome as necesidades de cada un dos alumnos/as, tendo en conta a súa 

situación e etapa evolutiva na que se atopa cada un deles.  

Para que esta metodoloxía resulte eficaz levarase a cabo por medio do xogo e sempre 

nun clima cómodo onde os nenos/as se sinta a gusto e queridos.  

A relación e colaboración coas familias é un aspecto fundamental, é imprescindible 

seguir as mesmas pautas de actuación na escola e no fogar para evitar situacións 

contraditorias nas cales o alumnado saiba a que aterse, polo que existirá unha 

comunicación de axuda e colaboración.  

Na proposta didáctica terán cabida proxectos de traballo “o mundo” que será o proxecto 

anual de centro, pequenas investigacións e talleres. Sempre partindo dos intereses e 

curiosidades dos cativos, propoñendo tarefas e retos que lles inciten a mobilizar os seus 

coñecementos e habilidades.  

Esta metodoloxía será aberta e flexible para realizar modificacións oportunas si fose 

necesario; así como , para adaptarse á ensinanza presencial, semipresencial ou non 

presencial si fose necesario. 

Organización espazo temporal e agrupamentos  

A aula estará estruturada en dúas zonas: mesas de traballo de grupos colaborativos 

(tres mesas de catro alumnos/as e unha de cinco alumnos/as) e recunchos (cinco 

diferentes, que irán cambiando ao longo do curso escolar) serán de uso individual 

seguindo as indicacións do protocolo de adaptación ao contexto Covid-19.  

A organización temporal será sumamente aberta e flexible atendendo ás necesidades 

dos alumnos/as, así mesmo é necesario establecer un horario que lles permita aos 

nenos/as asimilar certas rutinas así como conceptos temporais básicos adaptándonos 

aos novos horarios de entrada, saída, patios e merendas para garantir a seguridade de 

todo o alumnado do centro.  

Os agrupamentos serán en función dos grupos colaborativos da aula (configurado por 

un máximo 5 alumnos/as) e que deberán ser estables na medida do posible.  

Recursos que serán tanto materiais como humanos:  

Materiais: dada a situación actual, a diferencia do curso anterior, o material non será de 

uso conxunto. O alumnado terá o seu material de uso individual (gardado e etiquetado 

de xeito personalizado para garantir o uso exclusivo por parte de cada un dos/as 

nenos/as), materiais de uso común para cada grupo colaborativo (cada mesa está 

identificada cun continente e conta cunha estantería de tres baldas con material para 

empregar ese grupo colaborativo e que será desinfectado despois do seu uso), material 

de uso común (mesa de luz, PDI…) realizando as tarefas de desinfección recollidas no 

protocolo de adaptación ao contexto Covid-19.  



Humanos: Eu como titor, mestres de apoio, mestra de inglés, relixión, educación física, 

educación musical, de audición e linguaxe e departamento de orientación. Dada a 

situación na que nos atopamos a participación da familia non poderá ser de xeito 

presencial pero realizaremos outro tipo de actividades para fomentar a súa colaboración.  

Si se tivese que levar a cabo un ensino semipresencial ou a distancia, adaptaríanse os 

recursos tanto materiais como humanos.  

Actividades: comezarei con actividades motivadoras que me servirán de avaliación 

inicial; haberá actividades de desenvolvemento as de aproximación á lectoescritura 

(mesa de luz, nome, palabras significativas), lóxico-matemática (ABN, resolución de 

problemas, conteo con material do contorno), conmemorativas (propostas dende os 

diferentes equipos e dinamizacións), actividades corporais (ioga, relaxación), actividades 

de novas tecnoloxías (tablet, PDI, ordenador) e por último actividades de ampliación e 

reforzo. Estas actividades poderanse desenvolver nos tres escenarios de ensinanza 

(presencial, semipresencia e a distancia), realizando as modificacións oportunas.  

 

AVALIACIÓN  

Para realizar a avaliación baseareime na Orde 25 de xuño de 2009. Esta será global, 

continua e formativa. Levareina a cabo dende unha dobre perspectiva: avaliando os 

procesos de aprendizaxe por parte das/dos alumnas/os e avaliando a miña propia 

práctica docente.  

A avaliación realizareina en tres momentos principias: inicial, continua e final. O 

procedemento fundamental será a observación directa e sistemática e utilizarei 

instrumentos como diarios de clase  (rexistro de datos significativos), análise das 

producións das/os nenas/os, rexistros de observación, aportacións das familias a través 

de titorias (mediante a aplicación Cisco Webex).  

A final de cada trimestre levarase a cabo unha sesión de avaliación onde participarán 

todos/as os/as mestres/as que imparten docencia en dita aula, en reunión presencial ou 

mediante Cisco Webex e finalmente as familias poderán acceder ao informes trimestrais 

a través da aplicación Abalar Móbil.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal  

 Identifica e nomea elementos de segmentos corporais.  

 Confía en si mesmo e nas súas posibilidades.  

 Posúe iniciativa e resolve conflitos positivamente.  

 Acepta as normas establecidas.  

 É ordenado e autónomo na satisfacción das necesidades básicas.  



Coñecemento do contorno  

 Recoñece e emprega a serie numérica.  

 Asocia as figuras xeométricas con formas presentes no seu contorno.  

 Agrupa obxectos e realiza diferentes clasificacións e series.  

 É respectuoso no medio no que vive.  

 Ordena acción relevantes.  

 Mostra interese por participar en celebracións da escola.  

Linguaxes: comunicación e representación  

 Expresa con espontaneidade e coherencias emocións, vivencias e sentimentos.  

 Exprésase con frases correctas.  

 Recoñece o nome de compañeiros e compañeiras.  

 Participa activamente en actividades a través dos diferentes linguaxes.  

 Amosa gusto polas actividades nas que se empregan as TIC.  

 

ATENCIÓN A DIVERSIDADE  

Debemos partir de que cada alumno/a é único, polo que cada un deles terá un ritmo de 

aprendizaxe, uns intereses, motivacións diferentes polo tanto será necesario utilizar 

diversas de estratexias educativas como: adaptar os tempos das actividades ao ritmo de 

cada neno, adecuación da axuda pedagóxica segundo os resultados obtidos na 

avaliación, adecuar a metodoloxía ás necesidades, así como adecuar as actividades ás 

diferenzas individuais.  

En todo momento intentarei dar resposta a tódalas necesidades do alumnado co fin de 

acadar o principio de equidade que consiste en compensar as desigualdades que poden 

presentar os alumnos/as. Tendo en conta en todo momento as orientacións do 

Departamento de Orientación.  

 

PLANIFICACIÓN DA LABOR EDUCATIVA EN ESCENARIOS DIFERENTES AO 

PRESENCIAL 

Dada a situación derivada do Covid-19 na que nos atopamos é preciso contemplar tres 

escenarios posibles nos que se pode desenvolver a ensinanza durante este curso 

escolar:  

Ensino Presencial: a que se desenvolve na actualidade no centro educativo. Será 

necesario coñecer cal é a situación persoal de cada unha das familias, recursos e 

medios dos que dispoñen, dispoñibilidade horaria, etc. Tamén realizaremos conexións 

mediante Cisco Webex para asegurarnos da funcionalidade da aplicación e enviaremos 

mensaxes a través de Abalar Móbil para manter un contacto continuo e fluído.  



Tamén se lle transmitirá ás familias información das rutinas que se desenvolven dentro 

da aula, hábitos, así como de recomendacións para levar a cabo o proceso de ensino-

aprendizaxe en condicións óptimas: iluminación, clima, reforzo positivo, momentos de 

descanso, movemento, etc.  

Ante unha situación onde se teña que desenvolver o ensino semipresencial ou a 

distancia: realizaremos un estudo e análise da situación de cada un/unha dos/as 

alumnos/as e da súa familia co fin de personalizar na medida do posible o proceso 

ensino-aprendizaxe ás características persoais.  

Realizaremos propostas de actividades a través da páxina web do centro, no apartado 

da aula de 5B coa periodicidade acordada dende o centro educativo, tamén poderán 

consultar as propostas das especialidades, mestres de apoio, equipos e dinamizacións. 

O centro de interese das actividades será o proxecto “o mundo” que se desenvolverá na 

nosa aula durante o curso escolar con propostas lúdicas, experimentais, manipulativas 

entre outras. 

Para que resulten motivadoras e que se poda adaptar ao horario dispoñible das familias 

intentaremos na medida do posible colgar gravacións con explicacións, xogos, 

contos…para que os podan visionar cando desexen.  

Estas propostas estarán adaptadas ás características do alumnado da nosa aula, 

empregando recursos e materiais que teñan a súa disposición nos seus fogares.  

En todas as situacións citadas anteriormente estableceremos unha comunicación fluída 

coas familias empregando diferentes ferramentas que temos a nosa disposición: páxina 

web do centro, correo electrónico da aula, abalar móbil, chamadas telefónicas, 

videochamadas a través de Cisco Webex.  

Para aquel alumnado sen conexión, realizaranse propostas impresas que se lle farán 

chegar aos seus fogares por medio dos servizos que o Concello pon a nosa disposición 

e facendo un seguimento activo mediante chamadas telefónicas.  

 

ALTERNATIVA A RELIXIÓN  

No meu grupo, terei 13 alumnos/as que acudirán a alternativa; levarase a cabo durante 

todo o curso unha hora semanal na propia aula. O longo deste curso escolar 

realizaremos distintas actividades que xirarán entorno aos seguintes aspectos:  

 Os valores: a través de contos, adiviñas… para que sexan capaces de dar 

resposta a múltiples situacións coas que se van atopar ao longo da súa vida no 

que se refire ao ámbito social.  

 As emocións e sentimentos: mediante láminas, conversas... para favorecer o 

desenvolvemento da personalidade e a autoestima persoal do neno/a.  

 



Para rematar debo deixar constancia de que é unha programación aberta e flexible que 

se poderá modificar si fose necesaria para satisfacer as necesidades do alumnado e 

adaptarse á situación do contexto Covid-19.  

  

 


