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1. CONTEXTO DO CENTRO E XUSTIFICACIÓN 
 
O CEIP Condesa de Fenosa é un centro dependente da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria. É un centro público de educación infantil 
e primaria. Manifestase un centro respetuoso con tódalas crenzas, plural, 
tolerante e democrático, co fin de que o alumnado vaia formando o seu propio 
criterio, aprenda a analizar a realidade e poida tomar decisións responsables.  
 
Considerando a realidade sociolingüística das familias que forman parte da 
comunidade educativa do centro, a lingua vehicular é o galego tal e como 
elixiron os pais e nais, aínda que tamén se emprega o castelán, tal e como se 
establece na lexislación vixente 
O centro escolariza a nenos/as de entre 3 e 12 anos, de entre os cales se atopa 
unha gran afluencia de alumnado estranxeiro procedente de Portugal na súa gran 
maioría, e tamén de Colombia, Romanía entre outros.  
A etapa de Educación Infantil ten 6 unidades, para nenos/as de entre 3 e 6 anos. É 
un centro  de doble liña onde imparten clase 6 titores/as de Educación infantil e 2 
mestras de apoio das cales unha imparte psicomotricidade, ademáis contamos con 
especilistas en música, inglés, relixión católica, así como tamén apoios por parte do 
profesorado de PT e AL e servicio de orientación, naqueles casos que se requiran. 
 
Este centro dispón de transporte escolar e de comedor.  
O funcionamento do comedor escolar está coordinado e supervisado polo director. 
Tamén conta cun encargado de comedor que organiza o servizo de comidas. E con 
persoal colaborador: nais de alumnos do centro, nenos de 5º e 6º coma axudantes, e 
o persoal laboral ( unha cociñeira, tres auxiliares de cociña, dous auxiliares técnico 
educativas que atenden as necesidades dos nenos con necesidades especificas de 
apoio educativo). Fan uso del o alumnado transportado e tamén algúns nenos do 
Barco e todos aqueles mestres do centro que o desexen. E conta con dúas salas 
unha para infantil e outra para primaria. 
 
XUSTIFICACIÓN 
A elaboración desta programación está baseada na lexislación vixente: 

- LOE: Lei Orgánica 2/2002, de 3 de maio, de educación. 
- D. 320/ 2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo de educación 

infantil para a Comunidade Autónoma de Galicia. 
- Orde 25 de xuño de 2009, pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo na Comunidade Autónoma 
de Galicia. 

 
En base a estas leis esta pretende ser unha programación aberta e flexible, que nos 
permita levar a cabo unha metodoloxía de traballo por proxectos, tal e como se 
reflexa no DCB de educación infantil procurando ao mesmo tempo a participación 
activa das familias, elaborando así unha educación conxunta de familia e escola. 
Por outra banda todos os contidos e experiencias que se levarán a cabo na aula 
estarán organizadas de forma globalizada en torno as 3 áreas de coñecemento: 

- Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 
- Coñecemento do contorno. 
- Linguaxes: Comunicación e representación 

 



Así mesmo tratarase de introducir aos nenos/as  nas competencias básicas 
que marca a LOE, e que se deberán alcanzar ao longo do ensino básico, pero 
que tal e como se indica no anexo II do decreto deberán iniciarse dende o 
comezo da escolarización 
 
2. OBXECTIVOS XERAIS DE CICLO 
 

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 o seu medio 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 de 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 lectoescritura e no 
movemento, no xesto e no ritmo. 

h) Sentir o xesto, o  movemento e o ritmo como recursos para a expresión 
e a comunicación. 

i) Achegarse, na medida do posible ao uso das tecnoloxias da informacion 
e da comunicación.  

 
 
 
 
 



3. PROGRAMACIÓN POR IDADES 
 
 3.1. PROGRAMACIÓN PARA 3 ANOS 
 

 
COÑECEMENTO DE SÍ MESMO 

E AUTONOMÍA PERSOAL 
COÑECEMENTO DO 

CONTORNO 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN 

E REPRESENTACIÓN 

O
B

X
E

C
T
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O

S
 

 Coñecer e representar o seu 
corpo, os seus elementos e 
algunhas das súas funcións. 

 Formarse unha imaxe positiva de 
si mesmo, identificando algunha 
característica propia e 
desenvolvendo sentimentos de 
autoestima. 

 Identificar e manifestar 
sentimentos e ser quen de 
comunicárllelos aos demais, 
descubrindo tamén os dos outros. 

 Orientarse nos espazos habituais. 

 Descubrir as posibilidades 
motrices do propio corpo, 
coordinando e controlando, cada 
vez con maior precisión, xestos e 
movementos. 

 Aplicar a coordinación visomanual 
en actividades gráficas. 

 Realizar, cada vez de maneira 
máis autónoma, actividades 
habituais. 

 Axeitar o seu comportamento ás 
necesidades e aos requirimentos 
da acción e dos outros, 
desenvolvendo actitudes e hábitos 
de atención, de respecto, de 
axuda e de colaboración. 

 Progresar na adquisición de 
hábitos de autonomía 
relacionados coa hixiene, coa 
comida, co vestido e co descanso, 
apreciando e gozando das 
situacións cotiás de benestar 
emocional. 

 

 Observar e explorar de forma 
activa o seu medio, xerando 
interpretacións sobre algunhas 
situacións e amosando interese 
polo seu coñecemento. 

 Iniciarse nas habilidades 
matemáticas, actuando sobre 
elementos e coleccións, 
identificando os seus atributos e 
as súas calidades, e 
establecendo relacións de orde. 

 Coñecer e valorar os 
compoñentes básicos do medio 
natural, desenvolvendo actitudes 
de coidado, de respecto, de 
amor e de responsabilidade. 

 Observar e interpretar o tempo 
atmosférico e as súas 
consecuencias. 

 Coñecer grupos sociais próximos 
á súa experiencia, algunhas das 
súas características, producións 
culturais, valores e formas de 
vida, xerando actitudes de 
confianza, de respecto e de 
aprecio. 

 Relacionarse cos demais de 
forma cada vez máis equilibrada 
e satisfactoria. 

 Coñecer, respectar e valorar, na 
medida das súas posibilidades, 
datas relevantes. 

 

 Estimular a linguaxe oral. 

 Utilizar a lingua como 
instrumento de aprendizaxe, de 
representación, de 
comunicación, de gozo e de 
expresión de ideas e de 
sentimentos. 

 Comprender, reproducir e 
recrear algúns textos literarios. 

 Iniciarse nos usos sociais da 
lectura e da escritura. 

 Ler e interpretar imaxes, 
pictogramas e algunhas 
palabras significativas. 

 Coñecer e utilizar, de maneira 
axeitada, a linguaxe audiovisual 
e as tecnoloxías da Información 
e da Comunicación. 

 Iniciarse no uso de 
instrumentos tecnolóxicos. 

 Identificar as cores: azul, 
vermella, amarela, rosa, verde, 
branca e negra. 

 Achegarse ao coñecemento de 
obras artísticas e realizar 
actividades de representación e 
de expresión, mediante o 
emprego de diversas técnicas. 

 Explorar as posibilidades 
sonoras dos obxectos. 

 Recoñecer sons e a súa fonte 
de produción. 

 Explorar as posibilidades 
sonoras da voz e do propio 
corpo. 

 Achegarse ao coñecemento de 
obras musicais e realizar 
actividades de expresión, 
seguindo o ritmo. 
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 Exploración do propio 
corpo: esquema 
corporal. 

 Sensacións e 
percepcións. 

 Identificación e 
manifestación de 
sentimentos propios e 
dos outros. 

 A autoestima: 
identificación e 
valoración de 
características 
persoais. 

 Lateralidade: 
estimulación sensorial. 
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 Os obxectos e 
materiais presentes no 
medio. Percepción e 
identificación das súas 
calidades. 

 Situación de si mesmo 
e dos obxectos no 
espazo: «dentro-fóra», 
«arriba-abaixo», 
«enriba-debaixo», 
«preto-lonxe». 

 Relacións de orde, 
seriacións, 
clasificacións, 
secuencias temporais, 
crebacabezas. 

 Interese pola 
exploración de 
obxectos de forma 
plana (cadrado, círculo, 
triángulo, rectángulo). 

 Achegamento á 
cuantificación de 
coleccións, utilizando o 
conteo como estratexia. 

 Achegamento á serie 
numérica (1, 2, 3) e aos 
seus grafos. 
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 Utilización e 
valoración progresiva 
da lingua oral para 
relatar feitos e 
comunicar ideas e 
sentimentos. 

 Uso progresivo de 
léxico preciso e 
variado. 

 Escoita e 
comprensión de 
contos, de poemas, 
de adiviñas e de 
series. 

 Achegamento á lingua 
escrita: palabras, 
imaxes, pictogramas 
e frases. Realización 
de grafos. 

 Utilización da 
biblioteca con 
respecto e con 
coidado. 
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 Nocións básicas de 
orientación en espazos 
e en labirintos. 

 Exploración e 
valoración das 
posibilidades 
perceptivas motrices e 
expresivas, propias e 
dos outros. 

 Psicomotricidade: 
actividade motriz. 
Xogos con obxectos. 
Circuíto. Relaxación. 

 Control postural: o 
corpo e o movemento. 
Grafomotricidade. 

 Comprensión, 
valoración e aceptación 
de regras para xogar.  
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 Iniciación no 
coñecemento e no 
uso de instrumentos 
tecnolóxicos: 
ordenador, cámara 
fotográfica, teléfono… 
como elementos de 
comunicación. 

 Concienciación 
progresiva da 
necesidade do uso 
moderado dos medios 
audiovisuais e das 
tecnoloxías da 
Información e da 
Comunicación. 
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 As actividades da vida 
cotiá. Iniciativa e 
progresiva autonomía 
na súa realización. 

 Hábitos elementais de 
organización, de 
constancia, de 
atención, de 
observación e de 
esforzo. 

 Habilidades para a 
colaboración, 
interacción e actitude 
positiva para establecer 
relacións de afecto e de 
amizade. 

 Satisfacción pola 
realización de tarefas e 
a súa valoración. 
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 Identificación de 
elementos naturais: 
auga, sol, plantas, terra 
e as súas 
consecuencias. 

 Observación, 
recoñecemento e 
valoración dalgunhas 
características e 
cambios nos seres 
vivos: as estacións, 
ciclo vital, etc. 

 Observación do tempo 
atmosférico, os seus 
cambios e as súas 
consecuencias. 

 Curiosidade, coidado e 
respecto cara aos 
animais e ás plantas, e 
interese e gusto 
controlado na súa 
relación con eles. 
Alimentos de orixe 
vexetal e animal. 
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 Experimentación e 
descubrimento das 
cores primarias: 
verde, rosa, branca e 
negra. 

 Interpretación e 
valoración dalgunhas 
obras de arte. 

 Realización de obras 
plásticas con 
diferentes materiais e 
técnicas: láminas, 
obradoiros, debuxo 
libre. 

 Recoñecemento de 
sons do medio natural 
e social e de 
instrumentos 
musicais. 

 Audición interesada 
de obras musicais. 
Identificación de 
contrastes básicos. 

 Interpretación de 
cancións. 
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 Práctica de hábitos 
saudables: hixiene 
corporal, alimentación 
completa e descanso. 

 Utilización axeitada de 
espazos, de elementos 
e de obxectos. 

 Valoración da actitude 
de axuda doutras 
persoas. 
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 Observación de 
necesidades, de 
ocupacións e de 
servizos na vida da 
comunidade. Coñecer e 
valorar distintas 
profesións: mestre, 
xardineiro, médico. 

 Incorporación 
progresiva de pautas 
axeitadas de 
comportamento: 
compartir, resolver 
conflitos mediante o 
diálogo, relación 
equilibrada entre nenos 
e nenas. 

 Recoñecemento 
dalgúns sinais de 
identidade cultural do 
medio, participando con 
interese en actividades 
sociais e culturais. 
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 Descubrimento e 
experimentación de 
xestos e de 
movementos como 
recursos corporais de 
expresión. 

 Participación en 
actividades de 
dramatización, danza 
e xogo simbólico. 

 

 



 
COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E 

AUTONOMÍA PERSOAL 
COÑECEMENTO DO 
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LINGUAXES: COMUNICACIÓN 
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 Coñecer o propio corpo e 
nomear partes del. 

 Identificar sentimentos e 
emocións. 

 Afianzar a autoestima. 

 Identificar o sexo propio. 

 Resolver labirintos. 

 Explorar as súas posibilidades 
motrices. 

 Participar nos xogos. 

 Comprender, valorar e aceptar 
regras para xogar. 

 Progresar na súa autonomía. 

 Manifestar hábitos de 
observación e de atención. 

 Establecer relacións de 
amizade. 

 Colaborar e prestar axuda. 

 Practicar hábitos saudables. 

 Usar axeitadamente os 
obxectos. 

 Pedir axuda e valorar a que lle 
prestan outras persoas. 

 

 Situarse no espazo. 

 Recoñecer formas planas. 

 Identificar onde «hai máis», 
«menos», «igual». 

 Utilizar a serie numérica: 1, 2, 
3. 

 Realizar seriacións, 
crebacabezas, clasificacións 
e ordenacións. 

 Dicir características das 
estacións. 

 Nomear flores e animais 
domésticos. 

 Coñecer e valorar a súa 
relación de utilidade. 

 Respectar e coidar os seres 
vivos. 

 Observar o tempo 
atmosférico. 

 Coñecer e valorar profesións. 

 Participar en actividades 
culturais. 

 Compartir, resolver conflitos. 

 Relacionarse con todos e 
facer amigos. 

 

 Comprender e expresar 
oralmente ideas e 
sentimentos. 

 Recitar poemas e adiviñas. 

 Interpretar frases con 
imaxes e con pictogramas. 

 Realizar grafos. 

 Coñecer, utilizar e valorar 
algúns instrumentos 
tecnolóxicos. 

 Recoñecer e utilizar cores. 

 Valorar obras de arte. 

 Utilizar materiais para a 
expresión plástica. 

 Recoñecer sons do medio e 
de instrumentos musicais. 

 Cantar cancións e realizar 
xogos musicais. 

 Participar en danzas e en 
dramatizacións con agrado. 

 

  
  
 
 



3.2. PROGRAMACIÓN PARA 4 ANOS 
 

 
COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E 

AUTONOMÍA PERSOAL 
COÑECEMENTO DO 

CONTORNO 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN 

E REPRESENTACIÓN 

O
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 Coñecer e representar o seu 
corpo, os seus elementos e 
algunhas das súas funcións. 
Identificar sentimentos e emocións 
propios e d 

 os outros, e ser quen de 
denominalos. 

 Desenvolver a percepción e a 
discriminación visuais. 

 Formarse unha imaxe axustada e 
positiva de si mesmo, a través da 
interacción cos outros e da 
identificación gradual das propias 
características, posibilidades e 
limitacións, desenvolvendo 
sentimentos de autoestima e de 
autonomía persoal. 

 Descubrir as posibilidades 
motrices do propio corpo, 
coordinando e controlando xestos 
e movementos cada vez con maior 
precisión. 

 Aplicar a coordinación visomanual 
en actividades de motricidade fina. 

 Aceptación e valoración axustada 
e positiva de si mesmo, das 
posibilidades e das limitacións 
propias. 

 Axeitar o seu comportamento ás 
necesidades e aos requirimentos 
da acción e dos outros. 

 Desenvolver actitudes de 
respecto, de axuda e de 
colaboración. 

 Realizar actividades habituais 
cada vez con máis autonomía, 
desenvolvendo actitudes e hábitos 
de observación e de atención. 

 Progresar na adquisición de 
hábitos de autonomía relacionados 
coa seguridade, coa hixiene, coa 
saúde e co benestar persoais, 
apreciando e gozando das 
situacións cotiás de benestar 
emocional. 

 Observar e explorar de forma 
activa o seu medio, xerando 
interpretacións sobre algunhas 
situacións e feitos significativos, 
e amosando interese polo seu 
coñecemento. 

 Iniciarse nas habilidades 
matemáticas, manipulando 
funcionalmente elementos e 
coleccións, identificando os seus 
atributos e as súas calidades, e 
establecendo relacións de 
agrupamento, clasificación e 
cuantificación, e resolvendo 
situacións problemáticas. 

 Coñecer e valorar os 
compoñentes básicos do medio 
natural (animais e plantas) e 
algunhas das súas relacións, 
desenvolvendo actitudes de 
coidado, de amor, de respecto e 
de responsabilidade na súa 
conservación. 

 Observar e interpretar o tempo 
atmosférico. 

 Coñecer distintos grupos sociais 
próximos á súa experiencia, 
algunhas das súas 
características, valores, formas 
de vida e oficios relacionados 
con elas, xerando actitudes de 
confianza, de respecto, de 
aprecio e de colaboración. 

 Relacionarse cos demais de 
forma cada vez máis equilibrada 
e satisfactoria, interiorizando 
progresivamente as pautas de 
comportamento social e 
axustando a súa conduta a elas. 

 Coñecer, valorar e respectar os 
dereitos da Infancia. 

 

 Utilizar a lingua como 
instrumento de aprendizaxe, de 
representación, de 
comunicación e de gozo, e 
tamén de expresión de ideas e 
de sentimentos. Valorar a 
lingua oral como medio de 
relación cos demais. 

 Achegarse ao uso da lingua 
escrita como medio de 
comunicación e de gozo. 

 Ler e interpretar imaxes, 
pictogramas e frases. 

 Comprender, reproducir e 
recrear algúns textos literarios, 
amosando actitudes de 
valoración, de gozo e de 
interese cara a eles. 

 Coñecer, valorar e utilizar de 
forma axeitada a linguaxe 
audiovisual e as tecnoloxías da 
Información e da 
Comunicación. 

 Iniciarse no uso dalgúns 
instrumentos tecnolóxicos. 

 Achegarse ao coñecemento de 
obras artísticas e realizar 
actividades de representación e 
de expresión mediante o 
emprego de diversas técnicas. 

 Identificar cores nos elementos 
do medio. 

 Achegarse ao coñecemento de 
obras musicais e realizar 
actividades de expresión 
seguindo o ritmo. 

 Explorar e recoñecer as 
posibilidades sonoras dalgúns 
instrumentos musicais. 

 Recoñecer diferentes sons e a 
súa fonte de produción. 

 Realizar actividades de 
representación e de expresión 
mediante xestos e movementos 
corporais. 
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 Exploración do propio 
corpo. Lateralidade: 
lados dereito e 
esquerdo. Esquema 
corporal. Identificación 
e valoración progresiva 
das características 
propias e dos outros. 
Identidade sexual. 

 Identificación e 
utilización dos sentidos: 
sensacións e 
percepcións. 
Discriminación auditiva 
e visual. 

 Identificación, 
expresión e valoración 
de sentimentos propios 
e alleos: alegría, 
tristeza, enfado, medo, 
valentía, autocontrol, 
autoestima, empatía, 
heterocentrismo, 
tolerancia, afrontar a 
intolerancia. 
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 Situación dos obxectos no 
espazo e no tempo 
(«diante-detrás», «antes-
despois», «xuntos-
separados», «primeiro-
último», «a través»).  

 Interese pola exploración 
de obxectos do medio 
para identificar tamaños 
(regretas). 

 Formas planas: círculo, 
cadrado, triángulo, 
rectángulo, óvalo. 

 Percepción e 
identificación de atributos 
e de calidades de 
obxectos («alto-baixo», 
«encollido-estirado», 
«ancho-estreito», «o máis 
grande», «liso-rugoso», 
«grande-            -
mediano-pequeno»), 
relacionándoos entre si 
(clasificacións, seriacións, 
resolución de 
crebacabezas). 

 Situación temporal de 
actividades da vida cotiá: 
secuencia temporal. 

 Achegamento á 
cuantificación de 
coleccións: «moitos-
ningún», «cheo-baleiro», 
«metade», «hai igual», 
«tantos como/coma», 
«máis-menos». Utilización 
do conteo como 
estratexia de estimación e 
uso dos cardinais 
(correspondencias entre 
coleccións). 

 Achegamento á serie 
numérica e ao seu grafo 
(números 1 ao 7 e as 
súas regretas), e a súa 
utilidade oral para contar. 
Concienciación da súa 
funcionalidade na vida 
cotiá. 
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 Utilización e valoración 
progresiva da lingua oral 
para evocar e relatar feitos 
reais ou fantásticos, para 
expresar e comunicar 
ideas ou sentimentos. 

 Utilización axeitada das 
normas que rexen o 
intercambio lingüístico. 

 Uso progresivo do 
vocabulario básico e do de 
cada Unidade, de forma 
comprensiva e con 
pronunciación clara e 
correcta. 

 Achegamento ao uso da 
lingua escrita: 
discriminación de palabras, 
de imaxes e de 
pictogramas, e 
interpretación deles 
formando frases. 
Realización de diferentes 
grafos, respectando a 
direccionalidade correcta. 

 Uso gradualmente 
autónomo de diferentes 
soportes da lingua escrita. 

 Comprensión da idea 
global dalgúns contos 
populares e doutros, 
identificando e nomeando 
os protagonistas e algún 
outro personaxe deles. 
Comprensión dalgúns 
poemas, trabalinguas e 
adiviñas. Reprodución oral 
dalgún fragmento deles. 
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 Control postural, nocións 
básicas de coordinación 
de movementos e de 
orientación. O corpo e o 
movemento. 

 Grafomotricidade e a súa 
realización: traxectos e 
labirintos. 

 Exploración e valoración 
das posibilidades e 
limitacións perceptivas, 
motrices e expresivas, 
propias e dos outros. 

 Psicomotricidade: 
actividade motriz, xogo 
con obxectos, circuíto, 
relaxación. 
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 Concienciación 
progresiva do uso 
moderado e valoración 
dos medios audiovisuais 
e das tecnoloxías da 
Información e da 
Comunicación. 

 Iniciación no 
coñecemento e 
valoración da utilidade 
dalgún deles, intentando 
comprender o seu 
funcionamento de forma 
elemental. 
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 Hábitos elementais de 
observación, de 
atención, de interese e 
de esforzo. Valoración 
do traballo ben feito, 
por un mesmo e polos 
outros. 

 A actividade da vida 
cotiá. Iniciativa e 
progresiva autonomía 
na súa realización. 

 Habilidades para a 
interacción e para a 
colaboración de forma 
afectuosa: axuda, 
solidariedade, 
colaboración, 
cooperación, amizade, 
amor. 

 Regulación dos 
comportamentos 
propios: esperar a 
quenda, escoitar os 
outros, etc. 
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 Curiosidade, coidado, 
respecto e valoración 
positiva dos elementos 
do medio natural. 

 Observación de 
fenómenos do medio 
natural e formulación 
de conxecturas sobre 
as súas causas e 
consecuencias: as 
estacións. 
Comparación das súas 
características. 
Cambios na vida das 
plantas, das persoas e 
dos animais. Ciclo vital 
dalgunhas plantas e 
animais. 

 Elementos da Natureza 
(auga, terra, aire) e a 
súa influencia na vida 
dos seres vivos. 

 Observación dos 
cambios do tempo e o 
seu reflexo no 
calendario da clase. 
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 Experimentación, 
manipulación e 
descubrimento dalgúns 
elementos plásticos e 
diferentes cores. 

 Interpretación e 
valoración de obras de 
arte de diferentes 
autores. 

 Expresión e 
comunicación de feitos, 
de emocións e de 
fantasías a través de 
debuxos e doutras 
producións, utilizando 
diferentes técnicas e 
materiais. 

 Recoñecemento de 
sons do medio, 
identificando a súa 
procedencia. 

 Exploración e 
recoñecemento das 
posibilidades sonoras 
dalgúns instrumentos 
musicais. 

 Audición interesada de 
obras musicais, 
identificando os seus 
ritmos. 

 Participación e gozo na 
interpretación de 
cancións, de xogos 
musicais e de danzas. 
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 Práctica de hábitos 
saudables: hixiene 
corporal, alimentación 
(inxesta de alimentos 
variados, incluíndo os de 
orixe vexetal), descanso 
axeitado, respectando os 
horarios de sono e de 
vixilia. 

 Colaboración no 
mantemento da orde e da 
limpeza nos elementos do 
medio. 

 Coñecemento e 
valoración dalgúns 
factores de risco. 

 Petición e aceptación de 
axuda en situacións que a 
requiran. Valorala. 
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 Identificar os primeiros 
grupos sociais de 
pertenza. Valorar o 
traballo e os servizos 
dalgúns profesionais. 

 Amosar interese e 
disposición favorable para 
establecer relacións 
respectuosas, afectivas e 
recíprocas con nenos e 
con nenas da mesma 
cultura e doutras culturas 
diferentes. 

 Incorporación progresiva 
de pautas axeitadas de 
comportamento. 

 Recoñecer algún sinal de 
identidade cultural do 
medio e participar en 
actividades grupais.  
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 Descubrimento e 
experimentación de 
xestos e de 
movementos como 
recursos corporais 
para a expresión e 
para a comunicación. 

 Participación en 
actividades de 
dramatización, 
danzas, xogo 
simbólico e outros 
xogos de expresión 
corporal. 

 



 

  
COÑECEMENTO DE SÍ MESMO 

E AUTONOMÍA PERSOAL 
COÑECEMENTO DO 

CONTORNO 

LINGUAXES: 
COMUNICACIÓN E 
REPRESENTACIÓN 
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 Explorar o propio corpo. 
Esquema corporal. Identificar e 
valorar as propias características 
e as dos outros. 

 Identificar e utilizar os sentidos: 
sensacións e percepcións, 
discriminación auditiva e visual. 

 Identificar, expresar, denominar 
e valorar sentimentos propios e 
alleos: alegría, tristeza, enfado, 
medo, autoestima, empatía, 
heterocentrismo, etc. 

 Controlar, de xeito progresivo, o 
ton e o equilibrio nos xogos e 
nas actividades. 

 Coordinar e controlar, cada vez 
con maior precisión, as 
habilidades manipulativas de 
carácter fino. Grafomotricidade: 
traxectos e labirintos. 

 Participar nos xogos, 
respectando as regras. 

 Manifestar satisfacción polas 
tarefas ben feitas. Valorar 
positivamente as tarefas propias 
e as dos outros. 

 Desenvolver hábitos elementais 
de atención, de interese e de 
esforzo, e habilidades para a 
interacción, colaboración e 
cooperación de forma afectuosa: 
amizade, amor, axuda, 
solidariedade, respectar a 
quenda, escoitar os outros... 

 Practicar responsablemente 
hábitos de hixiene corporal, 
alimentación e descanso. 

 Colaborar en manter a orde e a 
limpeza nos elementos do medio 
máis próximo. 

 Pedir axuda en situacións que a 
requiran e valorala. 

 

 Identificar situacións de obxectos 
no espazo e no tempo («diante-
detrás», «antes-despois», «xuntos-
separados», «primeiro-último», «a 
través»).  

 Identificar formas planas. 

 Percibir e identificar atributos e 
calidades de obxectos; 
relacionalos entre si. 

 Situar temporalmente actividades 
da vida cotiá. 

 Achegarse á cuantificación de 
coleccións. Utilización do conteo 
como estratexia de estimación e 
uso dos cardinais. 

 Coñecer a serie numérica e os 
seus grafos e concienciarse da 
súa funcionalidade na vida cotiá. 

 Manifestar curiosidade, coidado, 
respecto e valoración positiva dos 
elementos do medio natural. 

 Observar os fenómenos do medio 
natural. 

 Interesarse polos cambios que se 
producen na vida das plantas, das 
persoas e dos animais. 

 Coñecer os elementos da 
Natureza. 

 Observar os cambios do tempo. 

 Identificar os primeiros grupos 
sociais de pertenza, as súas 
necesidades, ocupacións e 
servizos na vida da comunidade. 
Valorar o traballo e os servizos 
que algúns profesionais lle prestan 
á comunidade. 

 Amosar interese e disposición 
favorable para establecer relacións 
respectuosas, afectivas e 
recíprocas con nenos e con nenas 
da mesma cultura e doutras 
culturas diferentes. 

 Incorporar progresivamente pautas 
axeitadas de comportamento: 
compartir, axudar, cooperar, 

resolver conflitos mediante o 
diálogo, etc. 

 Recoñecer algún sinal de 
identidade cultural do medio («Día 
da Paz», «Día do Libro», «Día das 
Letras Galegas», etc.). Interese 
por participar en actividades 
grupais. 

 

 Expresar feitos reais ou 
fantásticos, sentimentos e 
emocións, mediante o uso da 
linguaxe oral. 

 Usar, axeitadamente e de forma 
progresiva, o vocabulario básico 
e o da Unidade con 
pronunciación clara e correcta. 

 Discriminar e interpretar palabras, 
imaxes e pictogramas, formar 
frases e lelas de forma 
comprensiva. 

 Realizar diferentes grafos 
seguindo a direccionalidade 
correcta. 

 Comprender o argumento de 
contos, de poemas, de adiviñas e 
reproducir algúns fragmentos. 

 Coñecer e usar de forma 
moderada algúns medios 
audiovisuais e tecnoloxías da 
Información e da Comunicación. 

 Identificar e nomear algún deles 
ou as súas partes. 

 Experimentar, manipular e 
descubrir algúns elementos 
plásticos, e técnicas e materiais 
diferentes. 

 Utilizalos para expresar 
emocións, sentimentos e 
situacións cotiás. 

 Coñecer e identificar as súas 
cores en elementos do medio. 
Experimentar con elas. 

 Coñecer e valorar diferentes 
obras de arte. 

 Recoñecer os sons do medio, 
identificando a súa procedencia. 

 Escoitar de forma interesada 
distintas obras musicais, 
identificando os seus diferentes 
ritmos. 

 Experimentar e explorar con 
gusto instrumentos e técnicas da 
linguaxe musical.  

 Desenvolver as habilidades 
expresivas da linguaxe corporal, 
experimentando e explorando 
con agrado as posibilidades 
expresivas do xesto e dos 
movementos. 



3.3. PROGRAMACIÓN PARA 5 ANOS 
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LINGUAXES: COMUNICACIÓN 
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 Coñecer e representar o seu corpo, os 
seus elementos e algunhas das súas 
funcións. 

 Identificar os propios sentimentos, 
emocións, necesidades ou 
preferencias, e ser quen de 
denominalos, expresalos e 
comunicárllelos aos demais, 
descubrindo e respectando tamén os 
dos outros. 

 Formarse unha imaxe axustada e 
positiva de si mesmo. 

 Evitar actitudes discriminatorias, 
valorando positivamente, respectando 
e aceptando as diferenzas. 

 Descubrir as posibilidades de acción e 
de expresión, coordinando e 
controlando xestos e movementos 
cada vez con maior precisión, 
valorando as posibilidades e as 
limitacións propias e as dos demais. 

 Comprender e aceptar as regras de 
xogo, participando na súa regulación e 
valorando a súa necesidade. 

 Aplicar a coordinación visomotora e as 
habilidades manipulativas en 
actividades gráficas, adaptando o ton 
e a postura ás características do 
obxecto e da acción. 

 Realizar, de maneira cada vez máis 
autónoma, actividades habituais e 
tarefas sinxelas para resolver 
problemas da vida cotiá. 

 Adquirir e aplicar hábitos elementais 
de organización, de constancia, de 
atención, de iniciativa e de esforzo. 

 Axeitar o seu comportamento ás 
necesidades e aos requirimentos dos 
outros, desenvolvendo actitudes e 
hábitos de respecto, de axuda e de 
colaboración, evitando 
comportamentos de submisión e de 
dominio. 

 Progresar na adquisición de hábitos e 
de actitudes relacionados coa 
seguridade, coa hixiene e co 
fortalecemento da saúde, apreciando 
e gozando das situacións cotiás de 
equilibrio e de benestar emocional. 

 Pedir e aceptar axuda nas situacións 
que o requiran. 

 Colaborar no mantemento de 
ambientes limpos e ordenados. 

 

 Observar e explorar os obxectos do 
seu medio de forma activa, 
percibindo atributos e calidades. 

 Respectar e coidar os obxectos 
propios e alleos. 

 Iniciarse nas habilidades 
matemáticas, manipulando 
funcionalmente, actuando sobre 
elementos e coleccións, 
identificando os seus atributos e as 
súas calidades, e establecendo 
relacións de agrupamento, de 
clasificación, de orde e de 
cuantificación. 

 Utilizar a serie numérica para contar 
obxectos e elementos do medio e 
tomar conciencia da funcionalidade 
dos números na vida cotiá. 

 Medir o tempo, rexistrando a data no 
calendario, e situar temporalmente 
actividades da vida cotiá. 

 Observar e explorar o seu medio de 
forma activa, xerando interpretacións 
sobre algunhas situacións e feitos 
significativos e amosando interese 
polo seu coñecemento. 

 Coñecer e valorar os compoñentes 
básicos do medio natural, os 
cambios e as transformacións que 
se producen, desenvolvendo 
actitudes de coidado, de respecto e 
de responsabilidade na súa 
conservación. 

 Gozar das actividades en contacto 
coa Natureza, valorando a súa 
importancia para a saúde e para o 
benestar. 

 Observar e interpretar o tempo 
atmosférico. 

 Coñecer distintos grupos sociais 
próximos á súa experiencia. 

 Relacionarse cos demais, de xeito 
cada vez máis equilibrado e 
satisfactorio, interiorizando 
progresivamente as pautas de 
comportamento social e axustando a 
súa conduta a elas. 

 Recoñecer algúns sinais de 
identidade cultural do medio. 

 Participar con interese en 
actividades sociais e culturais. 

 

 Utilizar a lingua como instrumento 
de aprendizaxe, de representación, 
de comunicación e de gozo, e 
como expresión de ideas e de 
sentimentos, valorando a lingua 
oral como medio de relación cos 
demais e de regulación da 
convivencia. 

 Comprender as intencións e as 
mensaxes doutros nenos e 
adultos, adoptando unha actitude 
positiva cara á lingua. 

 Iniciarse nos usos sociais da 
lectura e da escritura. 

 Comprender, reproducir e recrear 
algúns textos literarios, amosando  
interese. 

 Iniciarse no coñecemento e na 
utilización dos medios audiovisuais 
e das TICs. 

 Ver algunha produción audiovisual 
e facer unha valoración crítica dos 
seus contidos e estética. 

 Expresar e comunicar emocións, 
sentimentos, desexos e ideas, 
mediante a linguaxe plástica. 

 Realizar actividades de 
representación e de expresión 
artísticas. 

 Achegarse ao coñecemento de 
obras artísticas, gozando da súa 
observación e da súa 
interpretación. 

 Explorar as posibilidades sonoras 
da voz, do propio corpo, de 
obxectos cotiáns e de instrumentos 
musicais. 

 Participar activamente e gozar na 
interpretación de cancións, de 
xogos musicais e de danzas. 

 Descubrir e experimentar con 
xestos e con movementos, como 
recursos corporais para a 
expresión e para a comunicación. 

 Participar en actividades de 
dramatización, danzas, xogo 
simbólico e xogos de expresión 
corporal. 
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 O corpo humano: 
exploración. O 
esquema corporal: 
localización e 
representación. Os 
sentidos: sensacións e 
percepcións. 
Lateralidade: dereita-
esquerda. 

 Percepción dos 
cambios físicos propios 
e da súa relación co 
paso do tempo. 

 Identificación, 
expresión e 
denominación de 
emocións e de 
sentimentos, propios e 
alleos, e o seu control 
progresivo. 

 Formación dunha 
imaxe positiva de si 
mesmo . 

 Valoración positiva e 
respecto polas 
diferenzas, evitando 
actitudes 
discriminatorias. 
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 Propiedades de 
obxectos e materiais 
presentes no medio. 
Situación de si mesmo 
e de obxectos no 
espazo: «entre», 
«antes de-despois de». 
Propiedades de 
obxectos: «aberto--
pechado», «rápido-
lento», «pesado-
lixeiro». Composición 
de crebacabezas. 
Formas planas: 
cadrado, rectángulo, 
rombo, óvalo e corpos 
xeométricos: cono, 
esfera. Clasificación. 
Ordenación. 
Seriacións. 

 Cuantificadores: «hai 
máis-hai menos», 
«metade», «igual 
que/ca». Nocións 
básicas temporais: 
«onte, hoxe, mañá», 
«mañá, tarde, noite», 
«antes-despois». 
Ordenación temporal: 
historietas. Produto 
cartesiano. Conteo. A 
serie numérica ata o 
10. Cantidade e grafo. 
Composición e 
descomposición do 7, 8 
e 9. A funcionalidade 
dos números. 
Regretas. Os números 
ordinais: 1º, 2º, 3º, 4º, 
5º, 6º. Primeiro e 
último. Situacións 
problemáticas: suma e 
resta. 

 Medida do tempo: o 
calendario e o rexistro 
da data. Os días da 
semana. Situación 
temporal de actividades 
cotiás. 
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 Utilización da lingua oral 
para comunicar e para 
expresar ideas, 
pensamentos e 
desexos. 

 Utilización axeitada das 
normas que rexen o 
intercambio lingüístico. 
Respectar a quenda de 
palabra, escoitar con 
atención e con respecto. 
Uso dun léxico preciso e 
variado. Estruturación 
gramatical correcta. 
Entoación e 
pronunciación clara. 

 Interese pola análise 
dos aspectos fónicos 
das palabras. 
Segmentación de 
palabras en sílabas. 

 Achegamento ao uso da 
lingua escrita. 

 Utilización da biblioteca 
con respecto e con 
coidado. 

 Textos de tradición 
literaria: poemas, 
adiviñas, trabalinguas, 
refráns, contos. 
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 Gusto polo xogo. 
Coñecemento, 
comprensión e aceptación 
das regras de xogo. 
Participación e confianza 
nas propias posibilidades. 

 Progresivo control do ton, 
do equilibrio e da 
respiración. 

 Psicomotricidade: 
actividade motriz, xogo 
con obxectos, circuíto e 
relaxación. 

 Deportes e xogos de 
auga. Nocións básicas de 
orientación e de 
coordinación de 
movementos. Labirintos e 
a súa resolución. 

 Realización de 
actividades grafomotrices. 
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 Iniciación no uso 
moderado dos medios 
audiovisuais e das 
tecnoloxías da 
Información e da 
Comunicación 
(teléfono, radiocasete, 
gravadora, vídeo, 
cámara de fotos, 
ordenador, etc.). 

 Aplicación do 
vocabulario 
específico. 
Achegamento a 
producións 
audiovisuais e 
valoración dos seus 
contidos. 
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 As actividades da vida 
cotiá. 

 Iniciativa e progresiva 
autonomía. 

 Normas que regulan a 
vida cotiá. Hábitos 
elementais de 
organización, de 
atención, de iniciativa, 
de esforzo; 
observación. 

 Valoración e gusto polo 
traballo ben feito, por 
un mesmo e polos 
demais. 

 Habilidades para a 
interacción e para a 
colaboración: axuda, 
gratitude, 
xenerosidade, amizade 
e compañeirismo. 
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 As estacións do ano e 
as súas características. 

 As vacacións. A area, a 
auga e o sol: 
características, 
conservación e 
protección. A auga e os 
seus estados. 

 Plantas aromáticas e a 
súa utilidade. Ciclo vital 
das plantas. Animais en 
distintas zonas. 
Animais de axuda e de 
compaña, herbívoros e 
carnívoros. Curiosidade 
e respecto cara aos 
animais. 

 Conservación e 
protección da Natureza. 
Gozo en actividades ao 
aire libre. Observación 
do tempo atmosférico, 
as súas consecuencias 
e o seu reflexo no 
calendario.  
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 Experimentación e 
descubrimento dalgúns 
elementos que configuran 
a linguaxe plástica (liña, 
cor, textura, forma, espazo, 
etc.). 

 Identificación das 
tonalidades: clara e escura 
das cores. 

 Obras de arte: 
observación, interpretación 
e gozo. 

 Expresión e comunicación 
de feitos e de emocións a 
través de producións 
plásticas. 

 Exploración das 
posibilidades sonoras da 
voz, do propio corpo, de 
obxectos cotiáns e de 
instrumentos musicais. 

 Discriminación de sons e 
dos seus contrastes. 

 O timbre dos instrumentos. 

 Participación activa e gozo 
na interpretación de 
cancións e de danzas. 

 Audición interesada de 
obras musicais. 

 

O
 c

o
id

a
d

o
 p

e
rs

o
a
l 
e

 a
 s

a
ú

d
e
 

 Práctica de hábitos 
saudables de hixiene 
corporal, de alimentación, 
de vestido e de descanso, 
e aceptación das normas 
de comportamento 
establecidas. 

 A saúde e a enfermidade. 
Prevención de 
accidentes. 

 Petición e aceptación de 
axuda en situacións que a 
requiran e a súa 
valoración. 

 Colaboración no 
mantemento de 
ambientes limpos e 
ordenados. Valoración 
axustada dos factores de 
risco. 

 Identificación e valoración 
crítica ante factores e 
prácticas sociais cotiáns 
que favorecen ou non a 
saúde. 
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 A familia e o centro escolar 
como primeiros grupos 
sociais. A rúa. Observación 
de necesidades, de 
ocupacións e de servizos na 
vida da comunidade: 
profesións. 

 Habilidades sociais: saudar, 
despedirse, pedir as cousas 
por favor, dar as grazas. 
Incorporación de pautas 
axeitadas de 
comportamento: compartir, 
axudar, resolver conflitos 
mediante o diálogo. 
Interculturalidade: interese e 
disposición favorable para 
establecer relacións 
respectuosas, afectivas e 
recíprocas con nenos e con 
nenas doutras culturas. 

 Recoñecemento dos sinais 
de identidade cultural do 
medio e interese por 
participar neles: «Día da 
Paz», «O Entroido», «Día do 
Libro», «Día das Letras 
Galegas»… 
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 Utilización de xestos e 
de movementos 
corporais para a 
expresión e para a 
comunicación. 

 Representación de 
personaxes, de feitos 
e de situacións 
cotiáns. 

 Participación e gozo 
en actividades de 
dramatización, xogo 
simbólico e outros 
xogos de expresión 
corporal. 

 



 
COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E 

AUTONOMÍA PERSOAL 
COÑECEMENTO DO 

CONTORNO 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN 

E REPRESENTACIÓN 
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 Recoñecer e nomear distintas 
partes do corpo. 

 Representar a figura humana. 

 Identificar os sentidos e as súas 
funcións. 

 Expresar e denominar emocións e 
sentimentos. 

 Amosar unha imaxe axustada e 
positiva de si mesmo. 

 Manifestar respecto e aceptación 
polas características propias e dos 
demais, sen discriminar a ninguén. 

 Participar activamente en distintos 
tipos de xogos. 

 Respectar as normas que rexen os 
xogos. 

 Controlar o ton e o equilibrio en 
actividades motrices. 

 Resolver labirintos. 

 Realizar grafos con precisión 
progresiva. 

 Amosar autonomía progresiva nas 
diferentes actividades cotiás. 

 Amosar progresivamente hábitos 
de organización, de atención, de 
iniciativa e de esforzo. 

 Amosar habilidades de axuda aos 
demais: xenerosidade. 

 Amosar un aspecto persoal 
coidado. 

 Amosar autonomía na práctica de 
hábitos relacionados coa hixiene, 
coa alimentación, co vestido e co 
descanso. 

 Respectar as normas de 
seguridade. 

 Previr accidentes. 

 Participar e colaborar no 
mantemento de ambientes limpos 
e ordenados. 

 

 Identificar e nomear propiedades 
de obxectos: forma, cor, tamaño, 
peso, estados. Agrupar, ordenar 
e seriar elementos e coleccións. 
Discriminar e comparar 
magnitudes. 

 Identificar nocións temporais: 
«onte, hoxe, mañá», «mañá, 
tarde, noite». Ordenar 
historietas. 

 Identificar a cantidade e o grafo 
dos 10 primeiros números. 
Realizar os seus grafos. 
Identificar os números ordinais 
ata o 5º. 

 Resolver situacións 
problemáticas de sumas. 

 Rexistrar a data no calendario e 
situar temporalmente actividades 
cotiás. Nomear os días da 
semana. 

 Nomear as estacións do ano e 
as súas características. 

 Identificar e nomear plantas 
aromáticas. 

 Identificar e nomear animais 
herbívoros e carnívoros en 
distintas zonas, tanto de axuda 
coma de compaña. 

 Rexistrar o tempo atmosférico. 

 Realizar accións que favorecen a 
conservación da Natureza. 

 Identificar e coñecer os 
grupos sociais máis próximos: 
a familia e o centro escolar. 
Respectar as normas de 
seguridade na rúa e nos 
transportes. 

 Identificar profesións e 
respectalas. 

 Amosar habilidades sociais e 
resolver conflitos. 

 Respectar os nenos e as nenas 
doutras culturas e interesarse 
polos seus costumes, bailes, 
comidas típicas, idioma. 

 Participar en feitos culturais do 
seu medio. 

 

 Expresarse con claridade. 
Escoitar e comprender 
mensaxes, relatos, producións 
literarias, descricións..., que lle 
permitan participar na vida da 
clase. Discriminar o número de 
sílabas das palabras. 

 Discriminar sons semellantes. 

 Ler e interpretar imaxes, 
palabras, pictogramas e títulos 
de contos. 

 Amosar interese polos actos de 
lectura. 

 Utilizar a biblioteca e respectar 
os libros. 

 Coñecer e utilizar algúns 
medios audiovisuais e 
tecnolóxicos. 

 Distinguir entre realidade e 
ficción. 

 Facer un uso moderado dos 
medios e das tecnoloxías. 

 Expresarse a través de obras 
plásticas. 

 Identificar as tonalidades clara 
e escura das cores. 

 Utilizar diversas técnicas e 
materiais, e gozar con eles. 

 Observar e describir obras de 
arte. 

 Identificar a fonte de produción 
dalgúns sons e de instrumentos 
musicais. 

 Gozar do canto e da danza 
seguindo o ritmo. 

 Prestar atención ás audicións e 
gozar con elas. 

 Expresarse a través do corpo e 
dos movementos. 

 Participar nas dramatizacións e 
nas danzas con agrado. 

 Amosar unha actitude relaxada. 

 



COMPETENCIAS BÁSICAS PARA O 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 Competencia en Comunicación Lingüística. 
- Expresar ideas e sentimentos. 
- Comprender órdes e mensaxes. 
- Practicar a escoita activa e outras estratexias da linguaxe 
- Describir obxectos e imaxes. 
- Desenvolver a atención e a conciencia comunicativa. 

 

 Competencia matemática 
- Situarse no tempo. 
- Clasificar formas, materiais, etc., dacordo a distintos criterios. 
- Desenvolver tarefas iniciativa, constancia e rigor. 

 

 Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 
- Amosar curiosidade por saber. 
- Prever posibles riscos e prerigos. 
- Valoración dos compoñentes básicos do medio natural e algunhas transformacións. 

 

 Tratamento da información e da competencia dixital 
- Uso de mecanismos de acceso á información. 
- Desenvolvemento dunha actitude crítica hacia as posibilidades que ofrecen as TIC. 

 

 Competencia social e cidadá 
- Escoitar e participar deforma activa en situacións habituais. 
- Resolver conflictos mediante o diálogo. 
- Contruir, aceptar e cumplir normas. 
- Relacionarse cos demais con respeto e colaboración. 
- Desenvolvemento da cooperación traballando en equipo. 

 

 Competencia cultural e artística 
- Practicar con distintos materiais e con distintas técnicas. 
- Ser capaz de amosar sensibilidade, de comunicar sentimentos, emocións e pensamentos con 

diversas linguaxes. 
 

 Competencia para aprender a aprender 
- Observar e explorar. 
- Coñecer e confiar nas súas posibilidades. 
- Recoller e rexistrar información. 

 

 Autonomía e iniciativa persoal 
- Actuar con seguridade coñecéndose a si mesmo 
- Cumplir con responsabilidade as tarefas. 

 

 



4. METODOLOXÍA 
 
Dado que estamos nun ciclo que consta de 6 unidades e con 8 prazas de 
mestres/as creadas parece que se fai necesario establecer unha liña de 
traballo común baseada nuns principios metodolóxicos concretos e únicos para 
o ciclo. 
Tomando como referencia o DCB de infantil establecese a necesidade de levar 
a cabo aprendizaxes significativos a través da exploración e experimentación 
de todo o que nos rodea, dende unha perspectiva globalizadora e integradora. 
 
Trátase de desenvolver aprendizaxes funcionais, por ser estes aplicables e 
transferibles a situacións da vida real e a contextos diferentes daquel no que se 
aprenderon. 
 
No desenvolvemento da metodoloxía teremos en conta unha serie de aspectos 
como son: 
 
AMBIENTE DE APRENDIZAXE 
 
Teremos en conta os espazos e a súa distribución. Neste centro, dende hai  
uns anos, decidiuse distribuir as aulas por idades respetando as características 
dos rapaces e rapazas, procurando así que as aulas máis próximas aos baños 
fosen as de 3 e ao mesmo tempo as de 5 son as máis lonxanas, por ser 
nenos/as máis autónomos. 
Por outra banda, as aulas están distribuídas por rincóns que favorecen a 
autonomía. Nestes rincóns atopamos material axeitado a cada idade, así pois 
nas aulas de 3 atopamos puzzles con pivote Montessori, mentres que no resto 
os puzzles aumentan en número de pezas e desaparece dito pivote. 
O mesmo pasa con outros materiais que se adaptan en tamaños e calidades 
segundo o nivel no que nos atopamos. 
A distribución dos espazos deste xeito permitenos ao mesmo tempo respectar 
distintos ritmos de actividade e descanso dos nenos. 
 
PERSPECTIVA DIDÁCTICA 
 
Os contidos organízanse cara un enfoque globalizador, partindo dun tema de 
interese para os alumnos/as que englobarán contidos das 3 áreas curriculares 
e partindo da exploración e experimentación. 
Trátase por tanto de “aprender a aprender” sendo o mestre un orientador do 
proceso e ao mesmo tempo un incitador de preguntas e unha ponte de 
comunicación entre familia e escola. 
 
 
O PAPEL DO PROFESORADO 
 
O mestre/a será unha guía constante na búsqueda de aprendizaxes 
constructivos por parte do alumno. Será quen exerza unha importante labor de 
comunicación coas familias buscando a maior participación destas na escola. 
Existirá unha colaboración entre o profesorado que imparta clase no ciclo para 
a elaboración de experiencias conxuntas sobre un tema ou proxecto que se 



esté  desenvolver no ciclo. Este intercambio de ideas levarase a cabo tanto nas 
periódicas reunións de ciclo coma no grupo de traballo que se está a 
desenvolver nos últimos anos. 
Como proposta de traballo pretendemos que no ciclo se leven a cabo 
actividades que impliquen ós 3 niveis de infantil (experimentos, obradoiros, 
cineforum…) que permitan unha maior convivencia entre niveis. 
Xogará unha importante labor de motivación da experimentación do alumnado 
a través de preguntas que nos leven á reflexión e a investigación. 
Ademais de ser un guía da aprendizaxe será o encargado de establecer un 
ambiente educativo positivo, tolerante onde se aprende dende o repeto. 
 
O PAPEL DO ALUMNADO 
 
Dado que o que se pretende é que se alcancen aprendizaxes significativos o 
papel do alumnado é fundamental. Trátase de que se involucren na 
aprendizaxe a través de experiencias, investigación, observación, pescudas, 
imaxinación, elaboración de hipoteses…, relacionando a un tempo os novos 
coñecementos con outros previos. 
Ao mesmo tempo é moi importante a incitación do mestre para a extracción de 
novos coñecementos a través de preguntas, constante motivación, valoracións 
positivas dos novos coñecementos, premiar os acertos e potenciar unha 
aprendizaxe a partires dos erros, considerando que non son negativos senón 
que formarán parte dunha aprendizaxe por descubrimento, na que os erros nos 
axudan a aproximarnos máis a realidade e a un coñecemento certo. 
 
AGRUPAMENTOS 
 
No traballo por proxectos é moi importante a investigación e búsqueda de 
información. Partindo desta premisa podemos traballar: 
 

- Individualmente: No recuncho da investigación onde teremos libros e 
obxectos relativos ó tema onde o neno/a libremente pode acudir ó longo 
da xornada para atopar información. 

- Pequeno grupo: Podemos distribuir diversas tarefas sobre un tema 
entre os alumnos da clase en grupos de 4 ou 5 nenos/as que serán 
despois os encargados de amosar aos compañeiros/as os seus 
resultados. 

- Gran grupo: Podense realizar a nivel aula ou incluso por niveles para 
compartir cousas co resto do ciclo. Neste apartado estarían incluídas 
actividades como: obradoiros de cociña, cineforum, celebración de 
festas, roteiro de xogos… 

 
APERTURA AO CONTORNO 
 
No centro contamos cun programa de saídas pensadas para coñecer o entorno 
próximo que nos rodea que comeza en infantil e continúa en primaria. 
Ademáis das saídas xa fixadas levaranse a cabo outras que estén relacionadas 
cos proxectos que se leven a cabo en cada momento en concreto. 
 
 



5. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
As propostas educativas para atender a diversidade basearanse en principios 
inclusivos, integradores e non discriminatorios. 
Serán os mestres/as que imparten directamente nun aula os encargados/as de 
detectar a través da observación as posibles dificultades dentro do grupo 
(sempre e cando non se establecerán xa por parte da familia á hora de 
matriculalo) e poñelo en coñecemento do departamento de orientación do 
centro para tomar as medidas oportunas (realización de informes, orientacións 
ao titor/a, reforzo educativo, adaptacións curriculares…). 
 
Posto que a etapa de infantil é unha etapa de nenos e nenas de curta idade, 
amósanse con frecuencia moitas dificultades en torno a autonomía e a nivel 
lingüístico, polo que en moitas ocasións temos que solicitar axuda por parte do 
mestre de AL do centro. 
 
Noutras ocasións, por ser este un centro de integración preferente, contamos 
con outras dificultades maiores e precisamos de apoios de PT para poder facer 
fronte ás mesmas. 
 
Polo tanto é moi importante a coordinación de todos os participantes da 
ensinanza en infantil co departamento de orientación, tanto orientadora como 
mestres/as que imparten clases de PT e AL deberán estar en contacto coas 
mestras de infantil. 
 



6. MATERIAIS E RECURSOS 
 
Na actualidade o noso centro conta con moitos recursos para o bo 
desenvolvemento da tarefa educativa. 
 
RECURSOS AMBIENTAIS: 
 

- Contamos con 6 aulas de infantil ben iluminadas e dotadas de material, 
aínda que estamos á espera de mellorar as súas condicións (pintura, 
chan…). 

- Estanterías nos corredores con gran cantidade de material común 
(material fotocopiable. Bits, purpurina, témperas…). 

- Neste centro contamos cunha biblioteca con material catalogado no 
programa ABBIES e un equipo de biblioteca que traballa para que o uso 
da mesma sexa o máis productivo posible. 

- Aula de música, de inglés e de informática. Actualmente a máis 
empregada é a de música á que se acude semanalmente cun mestre 
especialista. 

 
- Salón de actos que ás veces é case multiusos: para cineforum, 

conferencias, presentacións de power point, visionado de documentais… 
 

 
 
 
RECURSOS MATERIAIS: 
 

- En cada aula hai un casette e un ordenador. 
- Dispoñemos de impresora láser en color no pavillón de infantil, pero 

ademais no centro dispoñemos de outras impresoras onde podemos 
imprimir fichas e outros materiais que elaboramos. 

- Contamos con cámaras de fotos e cámara de video. 
- Pizarra dixital situada na aula de informática. 

 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 

- 6 Titoras e 2 mestras de apoio. 
- Departamento de orientación (mestra de AL  e de PT). 
- Especialistas de música e inglés. 
- Mestra de relixión. 
- Equipo de biblioteca que nos fai os préstamos nos recreos e recolle os 

libros polas aulas. 
 



7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
A avaliación no segundo ciclo de educación infantil será global, continua e 
formativa. Empregaremos nas nosas aulas como principais técnicas de 
avaliación a observación directa e sistemática, a análise das producións das 
nenas e dos nenos e as entrevistas coas familias, tal e como se recolle na orde 
25 de xuño. 
 
Para levar a cabo este proceso teremos en conta os obxectivos plantexados e 
os criterios de avaliación. 
A coordinación do proceso de avaliación da aprendizaxe do alumnado 
corresponderalle a titora, que recollerá a información proporcionada polos 
outros profesionais que participan no proceso educativo de cada grupo. 
 
A valoración do proceso de aprendizaxe expresarase en termos cualitativos, 
recollendo os progresos efectuados polas nenas e nenos e, se é o caso, as 
medidas de reforzo e adaptación levadas a cabo. 
Informaremos periodicamente ás familias o desenvolvemento do proceso 
educativo dos discentes, tanto a través das titorías como do boletín trimestral. 
O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos 
de ensino e a súa propia práctica docente. 
 
O proceso de avaliación organizase en: 
 
- Avaliación inicial. Realizarase ó inicio de cada curso ou cando un discente 
se traslade dun centro a outro. A titora elaborará o informe da avaliación inicial 
de cada discente. 
 
- Avaliación continua. Realizarase ó longo do ciclo, e de forma continua, co 
fin de axustar a intervención educativa para estimular o proceso de 
aprendizaxe. 
 
- Avaliación final. Realizarase ó remate de cada curso. 
Neste intre a titora elaborará o informe anual de avaliación individualizado, no 
cal se reflectirán os datos máis relevantes do proceso de avaliación continua. O 
dito informe recollerá o grao de consecución dos obxectivos establecidos, así 
como as medidas de reforzo e adaptación que, se é o caso, fosen empregadas. 
 
 



8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
Como se dixo anteriormente no centro dispoñemos dunhas saídas fixas por 
cursos para o coñecemento do entorno, pero ademais desas contamos con 
outras que se celebran dentro do centro. 
Algunhas desas actividades son: 
 

- Samaín 
- Magosto 
- Festival Nadal 
- Día da Paz 
- Entroido 
- Día do libro. 
- Letras galegas 
- Convivencia de infantil 
- Obradoiros 

 
 
9. CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA E DO PLAN DAS 
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN PARA O CICLO 
 
CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 
 
Contamos no centro cun plan de convivencia onde se recollen os principais 
obxectivos que se marca o centro para unha mellora da convivencia escolar: 
 
– Fomentar a convivencia no Centro e entre os membros da Comunidade 
Educativa. 
– Contribuír á información e sensibilización da Comunidade Educativa sobre a 
importancia dunha boa convivencia escolar e sobre os procedementos para  
mellorala. 
– Desenvolver estratexias para a prevención de conflitos e a resolución pacífica 
dos mesmos. 
– Potenciar a consecución da non violencia en todos os ámbitos da vida 
persoal, familiar e social. 
– Prover á comunidade educativa de recursos para a prevención e xestión de 
conflitos. 
 
Xa que na etapa infantil é cando os nenos/as comezan a formar parte do centro 
educativo debe comezar nesta etapa a súa participación nunha boa 
convivencia escolar, primeiro no período de adaptación onde haberá un 
primeiro contacto coa tolerancia, o respeto e o diálgo. 
 
Sabemos que nesta etapa existe un forte egocentrismo (principal característica 
dos nenos desta idade) que provoca en moitas ocasións conflictos á hora de 
compartir. Por iso, é preciso marcar unhas normas co consenso de todos e 
todas, unha das cousas que facemos moito en infantil é facer unha lista coas 
normas que consideramos deben ser as da nosa aula (podense escribir nun 
listado ou elaborar o “libro das normas”). 



Como mestres responsables do ciclo debemos procurar que estas normas 
garantan unha serie de aspectos que son básicos para unha boa convivencia: 
 

- Fomentar a socialización partindo de que todos somos iguais. 
- Aprender a poñernos no sitio do outro. 
- Colaborar e compartir experiencias en grupo. 
- Dialogar e tratar de comprender outras posturas. 
- Asumir as normas que elaboramos entre todos/as. 

 
 

PLAN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 

 

No decreto 330/2009 do 4 de xuño, recóllese como un dos fins de educación infantil 

“achegarse, na medidas das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación”. Por outra banda atopamos, nos indicadores 

específicos observables na E.I. recollidos pola Xunta no programa XADE os 

seguintes: 

- 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 prender e apagar o ordenador. 

- Manexa o rato do ordenador. 

- Identifica e usa as iconas para acceder aos programas. 

- Recoñece a utilidade do escáner. 

- É quen de imprimir unha creación. 

- Recoñece a utilidade da cámara fotográfica como ferramenta para captar a 

realidade. 

- Utiliza, na medida das súas posibilidades, as ferramentas tecnolóxicas como 

medios de expresión. 

- Fai un uso moderado das ferramentas tecnolóxicas. 

 

Trataremos de ir introducindo os nenos/as nestes aspectos a través do: 

- Recuncho do ordenador da aula. 



- Emprego do ordenador como ferramenta para a búsqueda de información en 

internet. 

- Valoración do ordenador como ferramenta de búsqueda e préstamo de libros 

na biblioteca. 

- Recoñecemento de letras no teclado e creación de escritura esponánea a 

través do mesmo. 

- Impresión de fichas e debuxos na impresora de infantil. 

- O emprego da cámara fotográfica na vida da aula e do centro. 

- Visionado de videos e documentais empregando as novas tecnoloxías 

(portátil e canón de video, megafonía…). 

 

Temos, ao mesmo tempo, que ser conscientes de que moitos dos recursos cos que 

contamos no centro son poucos para un centro tan grande. Así por exemplo, non 

contamos con acceso a un escáner para o emprego total e exclusivo do alumnado, 

tampouco contamos cunha impresora por aula (polo que se fai difícil que os 

nenos/as vexan como funciona exactamente), a aula de informática non está 

adaptada para nenos/as dunha estatura tan baixa como os nenos de infantil polo 

que o seu emprego se fai difícil. 

Por todas estas razóns consideramos que será de gran importancia a colaboración 

coas familias, moitas das cales dispoñen de tecnoloxías deste tipo nas súas casas, 

para que os seus fillos/as dispoñan de información de primeira man sobre o uso 

destes aparatos tecnolóxicos, que por outra banda se irán introducindo cada vez 

máis, e na medida do posible, na vida do centro e da aula de infantil. 

 

 

 

 


