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13. O CONTEXTO 

1.1. O CONTORNO:  

  O alumnado de infantil procede das  parroquias de Matalobos, Toedo, Santeles, 

Ribeira, Barbude, Paradela, Aguións, Moreira, Lagartóns, Cereixo, Vinseiro, Guimarei, 

Somoza, Ouzande e A Estrada 

Nalgunhas destas zonas foise reducindo a natalidade considerablemente nos 

últimos anos, debido ò envellecemento da poboación, observándose ultimamente un 

repunte.  A inmigración tamén está contribuíndo ó aumento do número de alumnos/as 

que cada ano se observa. 

As familias  proceden do medio rural e  o seu nivel é medio-baixo.  Dedícanse ó 

sector primario unha porcentaxe pequena e ó sector servizos a maioría. 

Conviven cos avós e outros familiares en vivendas unifamiliares. 

O galego é a lingua maioritaria materna dos nosos alumnos/as, pois é empregada 

no ámbito familiar, escolar e social. 

  1.2. DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS. 

Contamos con 6 aulas de infantil, dúas para 4º, dúas para 5º e dúas para 6º, 

ademais de unha aula de psicomotricidade: Hai no centro unha aula de música, unha 

aula de PT, unha de AL e unha de TICs, compartidas con primaria. 

Temos un patio de infantil que posúe bambáns, árbores para sombra, banquiños, 

unha fonte,  e xogos, ademais de un terreo amplo que se lle engadiu no curso 2009-10. 

 

2. PROXECTO CURRICULAR PARA A EDUCACIÓN INFANTIL 
A etapa de Educación  Infantil constitúe un tramo formativo que será referente 

esencial para o desenvolvemento. Nela, os nenos identificaranse progresivamente como 

persoas individuais, irán adquirindo os instrumentos necesarios para actuar no seu medio 

inmediato, axustarán de forma progresiva a imaxe de si mesmos e ampliarán as relacións 

cos iguais, cada vez máis significativas e importantes. Producirase un avance 

importantísimo no domino da linguaxe oral, así como na función de regulación e planifica-

ción da propia actividade. 

Os supostos máis significativos determinados pola LOE son: 

 Constitúe a etapa educativa, con identidade propia, que atende nenas e nenos 

desde o nacemento ata os seis anos de idade. Ordénase en dous ciclos. O 

primeiro comprende ata os tres anos, e o segundo desde os tres aos seis anos de 

idade. O ciclo constitúe unha unidade curricular temporal de programación e 

avaliación. 

 O noso centro cooperará estreitamente coa familia. 
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 Ten carácter voluntario e a súa finalidade é a de contribuír ao desenvolvemento 

físico, afectivo, social e intelectual dos nenos. 

 Atenderá 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 en que viven. Ademais facilitarase 

que nenas e nenos elaboren unha imaxe de si mesmos positiva e equilibrada e 

adquiran autonomía persoal.  

 Os contidos 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.  

 Os métodos de traballo basearanse nas experiencias, as actividades e o xogo e 

aplicaranse nun ambiente de afecto e confianza, para potenciar a súa autoestima e 

integración social. 

 Fomentarase unha primeira aproximación á lingua estranxeira, tamén unha 

primeira aproximación á lectura e á escritura, así como experiencias de iniciación 

temperá en habilidades numéricas básicas, nas tecnoloxías da información e a 

comunicación e na expresión visual e musical. 

 
3.  OS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 Os principios didácticos nos que se basea o PCC son:  

• Considerar o nivel de capacidade do alumno e estimular novos niveis de 
capacidade 

 Este principio esixe considerar os trazos psicolóxicos xerais característicos dun 

grupo de idade e, tamén, os coñecementos que os nenos construíron con anterioridade e 

que condicionan a asimilación dos novos contidos. A investigación psicopedagóxica 

desenvolvida neste terreo demostrou que as capacidades e habilidades características 

do pensamento prelóxico se manifestan de xeito moi diferente dependendo dos 

coñecementos e experiencias previos de que parten os alumnos.  

 Trátase de harmonizar o nivel de capacidade, os coñecementos básicos e a 

estrutura lóxica das áreas. Para iso, será necesario que os contidos sexan relevantes e 

se presenten organizados.  

• Promover o desenvolvemento de competencias básicas e específicas 
 Nunha sociedade na que os coñecementos se atopan en permanente 

transformación, o mellor legado que podemos dar aos nenos é axudalos a desenvolver 

as habilidades e destrezas que lles permitan integrarse eficaz e construtivamente na 
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sociedade en que viven para que, finalmente, ata poidan cooperar de xeito persoal nesas 

transformacións.  

 Os currículos actuais subliñan nos obxectivos xerais da etapa, nos obxectivos das 

áreas, nos contidos e nos criterios de avaliación, a importancia da adquisición de 

ferramentas de traballo (observación sistemática, análise, exploración, procura e 

selección de información significativa etc.) que senten as bases para que o neno poida ir 

articulando estratexias de aprendizaxe autónoma, para que desenvolva pautas 

relacionadas coa iniciativa e autonomía persoal. Iso materializa unha das dimensións da 

educación vinculadas ao desenvolvemento da función titorial e orientadora a través da 

docencia: ensinar a pensar e traballar e ensinar a emprender, mostrar iniciativas e 

decidir. 

 As competencias van constituír un referente de capacidade nos alumnos para 

saber facer, para obrar; serán concretadas nas distintas áreas e configurarán un dos 

eixes esenciais para guiar o proceso de ensino-aprendizaxe e o proceso avaliador.  

• Enfoque globalizador:   

 Na Educación Infantil é a área a forma básica de estruturación dos contidos. Esta 

forma de organización curricular facilita a súa análise e tratamento rigoroso desde a 

perspectiva do traballo do profesor. No entanto, a fragmentación do coñecemento pode 

dificultar a súa comprensión e aplicación práctica. Debido a iso, é conveniente mostrar os 

contidos relacionados desde unha perspectiva e enfoque globalizador. Iso pode facerse 

tomando como un dos eixes de articulación o desenvolvemento das competencias 

básicas ás que xa aludimos; tamén, e máis concretamente, por medio dos contidos 

comúns-transversais, construíndo algúns conceptos clave comúns e subliñando o sentido 

dalgunhas técnicas e procedementos de traballo que permitan solucións conxuntas a 

certos problemas de experiencia e coñecemento.  

•  Contribuír ao establecemento dun clima de aceptación mutua e de 
cooperación 

 A interacción entre alumnos inflúe decisivamente no proceso de socialización, na 

relativización de puntos de vista, no incremento das aspiracións e do rendemento 

académico. 

 Os obxectivos da etapa, os obxectivos das áreas, as competencias e os criterios 

de avaliación insisten neste aspecto. Será necesario deseñar experiencias de ensino-

aprendizaxe orientadas a crear e manter un clima de aceptación mutua e de cooperación, 

promovendo a organización de equipos de traballo e a distribución de tarefas e 

responsabilidades entre eles.  

• Mobilizar a actividade e a participación do alumno 
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 A aprendizaxe significativa require actividade motriz e mental por parte do suxeito que 

aprende. Conseguir un propósito tan complexo coma este require que o alumno 

desenvolva os seus propios procesos de motivación. A motivación pola consecución de 

logros escolares esixe a análise dos factores socioambientais, familiares, escolares que 

poden incidir no proceso e a procura de medios axeitados para fomentalos. Na 

planificación e desenvolvemento das nosas programacións utilizaremos estímulos 

variados para conseguilo, serán:  

- Emocionais.  

- Intelectuais. 

- Sociais. 

O traballo que impulsaremos parte e baséase na necesidade do neno de achegarse a 

situacións e contextos, de exploralos, de manipular e estudar os obxectos. O medio por 

excelencia será o xogo. Este incrementará os procesos de motivación do neno cara ao 

obxecto da aprendizaxe e favorecerá o progreso de actitudes preferentemente receptivas 

a outras máis dinámicas nas que a participación e a acción e implicación pasan a ser 

pezas clave. O xogo é o motor e a canalización significativa da maior parte das 

aprendizaxes ao constituír a actividade natural do alumno. Promoveranse xogos de 

exploración sensorial, de coordinación dinámica xeral e segmentaria, de investigación 

e experimentación coa realidade, de expresión corporal, musical e plástica, de 

expresión lóxico-matemática, de apertura ás regras..., e en cada un deles descubrirá o 

medio natural, social e cultural que o rodea. 

• Favorecer o desenvolvemento da representación mental por medio da 
intuición 

 Integrando a experimentación e a observación directa e indirecta. De xeito directo, 

xa que o neno necesita partir da súa propia actividade para coñecer e representar a 

realidade que o rodea. A intensa actividade promovida e canalizada polo profesor 

axudará ao alumno a coñecerse a si mesmo, aos demais e os elementos e grupos do 

seu medio social e natural de xeito diferenciado. Ao mesmo tempo, o profesor 

orientará o alumno para que aprenda a integrar estes elementos nun todo significativo 

que se enriqueza progresivamente. A observación, manipulación e experimentación 

dos obxectos posibilitará o coñecemento das súas posibilidades de acción e o espertar 

e desenvolvemento dos seus sentidos.  

O propósito de favorecer novos niveis de desenvolvemento levaranos a 

complementar a intuición directa coa vía indirecta, mediante o emprego de recursos 

materiais como fotografías, láminas, debuxos, contos, ilustracións, libros de imaxes e o 

uso de bonecos e miniaturas de útiles e aveños que favorecerán o xogo simbólico. 

Potenciarase a utilización de materiais diversos para favorecer o descubrimento e 
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permitir a observación, a simbolización e a representación. Será conveniente o 

emprego de xogos que desenvolvan contidos concretos, pero tamén de materiais de 

uso cotián con diferente funcionalidade que os acheguen á vida real. 

• Estimular as relacións familia-centro 
 A coherencia e continuidade entre a acción familiar e escolar é un suposto 

necesario para calquera etapa educativa pero, sen dúbida, debe expresarse de xeito 

máis intenso na Educación Infantil. 

O papel do educador será decisivo neste proceso, sendo necesaria unha 

actitude equilibrada, impregnada de afectividade e dispoñibilidade nas relacións cos 

nenos e de manifesta proximidade cos pais. A observación e escoita activa, que capte 

e responda ás necesidades dos alumnos e unha postura que favoreza o intercambio 

de información coa familia respecto das inquietudes, intereses e necesidades do 

alumno nos medios familiar e escolar, cooperará a favorecer que o neno, 

gradualmente, estruture os ambientes e vaia dando sentido e seguridade á súa acción; 

isto permitiralle percibir as posibilidades e os límites das súas actuacións nos distintos 

ambientes e, así, evolucionar paulatinamente cara ao logro de maiores cotas respecto 

da súa iniciativa e autonomía persoal. 

 

4.  A AVALIACIÓN NA EDUCACIÓN INFANTIL 

A LOE, o decreto 330/09 do currículo de infantil e a orde de avaliación do 25 de xuño 

de 2009, constitúen o marco de referencia obrigado para o desenvolvemento do proceso 

avaliador. Neste marco determínase que a avaliación debe abarcar tanto a actividade de 

ensino como a de aprendizaxe e que debe ser constituír un proceso formativo, continuo, 

sistemático, flexible e integrador. Este proceso ten como obxectivos: 

- Coñecer a situación de partida dos compoñentes que inciden no proceso no momento 

en que se propón a avaliación. 

- Facilitar a formulación dun modelo de actuación adecuado ao contexto, en función dos 

datos anteriores. 

- Seguir a evolución do desenvolvemento de capacidades e competencias e a 

construción gradual dos distintos tipos de contido. 

- Tomar as decisións necesarias para adecuar o deseño e desenvolvemento da nosa 

acción educadora ás necesidades e logros detectados nos alumnos nos seus 

procesos de aprendizaxe.  

4.1.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE APRENDIZAXE 
4.1.1. Os criterios de avaliación 

 Os criterios de avaliación fan posible a acción educadora ao permitir o 

seguimento dos procesos de ensino-aprendizaxe axustando os itinerarios que se 
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percorren en función dos obxectivos previstos. Aquí áchase a súa gran finalidade ou 

función formativa. No proxecto van concretados en cada área. 

4.1.2.  Técnicas e instrumentos de avaliación 

 Se a avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos haberán de ser 

variados. Para recoller datos podemos servirnos de diferentes técnicas de avaliación: 

* A observación de comportamentos. 

* Entrevistas (*ver anexos). 

* Diálogos e cuestionarios orais. 

* Análise de expresións plásticas, dramáticas, musicais, orais, escritas. 

 Os datos recóllense en diversos instrumentos para a avaliación. Podemos 

clasificalos en oficiais, cuxo formato foi determinado pola Administración (Orde do 25 de 

xullo de 2009, pola que se regula e implanta a avaliación en EI en Galicia), ou persoais, 

de formato libre seleccionados ou construídos polo profesor ou equipo de profesores 

(Boletín trimestral,…). 

 Son documentos de rexistro oficial: o expediente persoal que contén o informe 

persoal, informe de avaliación inicial, informe anual de avaliacion individualizado, informe 

individualizado de final de ciclo (*Ver anexos) 

 Entre os instrumentos de rexistro do profesor ou equipo que poden ser 

utilizados destacaremos os diarios de clase, as escalas de valoración (para contidos e 

indicadores de desempeño de tipo actitudinal e procedemental) e listas de control (para 

contidos e indicadores de desempeño vinculados ao dominio conceptual). 

4.2.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO 

 Os mestres avaliarán os procesos de ensino e a súa propia práctica docente en 

relación co logro dos obxectivos educativos do currículo. Esta avaliación terá tamén un 

carácter continuo e formativo e incluirá referencias a aspectos tales como:  

 * A organización da aula. 

 * O aproveitamento dos recursos do centro. 

 * A relación entre profesor e alumnos. 

 * A relación familia-centro. 

 * A relación entre profesores. 

 * A convivencia entre alumnos. 

4.3.  AVALIACIÓN E TITORÍA 

A coordinación do proceso de avaliación da aprendizaxe do alumnado 

correspóndelle a persoa que exerza a titoría, que recollerá a información que lles 

proporcionen os outros profesionais que interveñan no proceso educativo dos seus 

alumnos. A valoración farase en termos cualitativos.  
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As consideracións tomadas da avaliación deberán ser comunicadas ás familias 

ou titores legais. Cada trimestre cada titora lle enviará a cada familia un boletín coa 

información e valoracións feitas. 

Realizaranse catro sesións de avaliación, presididas polo titor co resto de 

profesionais que atende ao grupo de alumnas e alumnos, unha inicial e tres ao longo 

do curso, levantarase acta na que constará a asistencia, os asuntos tratados e 

acordos adoptados. 

4.4.  CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

O alumnado de educación infantil promocionará sempre ao ciclo seguinte, de 

acordo coa súa idade e o nivel de capacidades desenvolvido.  Casos especiais*:       

• O alumnado con Necesidades Educativas Especiais, poderá  permanecer, 

excepcionalmente, un ano máis na etapa infantil, previa solicitude de 

flexibilización co acordo do titor/a, pai/nai ou titor/a legal do alumno/a, informe 

do Departamento de Orientación e autorización da  Inspección Educativa  

• O alumnado con altas capacidades, poderá  flexibilizarse de modo que poida 

anticiparse un curso o inicio da escolarización na etapa da E.P. cando se 

estime que esta medida e a máis adecuada para o desenvolvemento do seu 

equilibrio persoal e da súa socialización. 

*(Orde 25 de xullo de 2009, pola que se regula a implantación e desenvolvemento da 

avaliación do 2º ciclo de EI en Galicia) 

 
5.  ELEMENTOS ESENCIAIS DA CONCRECIÓN CURRICULAR 
5.1. OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN INFANTIL 

 Constitúen uns enunciados que definen, en termos de capacidades, o tipo de 

desenvolvemento que esperamos que alcancen os alumnos ao termo da etapa. Estas 

capacidades orientarán e vertebrarán a actuación educativa en todas as áreas e atenden 

a unha evolución integral da personalidade, pois refírense á súa dimensión intelectual, 

comunicativa, estética, socioafectiva e motriz. 

5.2.  SELECCIÓN E SECUENCIA DE OBXECTIVOS E CONTIDOS 

 A concreción dos obxectivos e contidos tivo en conta os seguintes principios: 

a) Adecuación ao desenvolvemento evolutivo dos alumnos e alumnas de cada un dos 

ciclos e cursos. 

b) Consideración dos obxectivos da etapa, obxectivos das áreas e a súa relación coas 

competencias básicas. 
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c) Aprendizaxes previas que os nenos construíron como consecuencia da súa historia 

educativa familiar, escolar, e social. 

d) Coherencia coa lóxica interna de cada unha das áreas á que pertencen os contidos 

de ensino e aprendizaxe e que vertebrará unha evolución gradual sistematizada. 

e) Selección de contidos de acordo cos bloques do currículo oficial. 

f) Equilibrio entre contidos específicos e tratamento cíclico dos máis significativos. 

g) Enfoque globalizador. 

h) Relevancia e consideración das competencias básicas e os contidos comúns-

transversais en función das características das áreas en que se integran. 

5.3.  A IMPORTANCIA DAS COMPETENCIAS BÁSICAS E A SÚA CONCRECIÓN 

 En Infantil posúen un gran valor de referencia para a construción de 

aprendizaxes funcionais e significativas. 

 As competencias básicas defínense (Escamilla e Lagares, 2006) como 

capacidades relacionadas, de xeito prioritario, co saber facer; a consideración de 

funcionalidade e practicidade da competencia non a reduce a un carácter meramente 

mecánico; o saber facer posúe, tamén, unha dimensión de carácter teórico-

comprensivo (compoñentes, claves, tarefas, formas de resolución) e, tamén unha 

dimensión de carácter actitudinal (que permite dispor a bagaxe de coñecementos, a 

súa mobilización e a valoración das opcións). Supón, pola súa complexidade, un 

elemento de formación ao que hai que achegarse, de xeito converxente (desde 

distintas áreas) e gradual (desde distintos momentos e situacións de aprendizaxe-

cursos, etapas).  

 Os novos currículos, en liña co proposto por diferentes directivas europeas, 

identificaron oito competencias básicas. Son as seguintes: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Matemática. 

3. Coñecemento e  interacción co mundo físico. 

4. Tratamento da información e competencia dixital. 

5. Social e cidadá. 

6. Cultural e artística. 

7. Aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa persoal.  

5.4.  DECISIÓNS SOBRE A METODOLOXÍA EDUCATIVA 

 Os principios de intervención educativa nas que se basea a nosa metodoloxía 

concretámolos da seguinte forma:  
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a) Pártese do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos, para 

construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o devandito 

nivel de desenvolvemento. 

b) Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de 

competencias básicas e específicas por medio do traballo das áreas. 

c) Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa 

aprendizaxe mecánica. 

d) Propícianse oportunidades para pór en práctica os novos coñecementos, de modo 

que o alumno poida comprobar o interese e a utilidade do apreso. 

e) Fómentase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con 

respecto ao que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso 

respecto dos seus coñecementos. 

 Todos estes principios teñen como finalidade que os alumnos sexan, 

gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. 

5.5.  DECISIÓNS ACERCA DA AVALIACIÓN 

 Segundo indica o currículo oficial, os criterios de avaliación establecen o tipo e o 

grao de aprendizaxe que se espera que os alumnos vaian alcanzando ao longo da 

Educación Infantil con respecto ás competencias básicas e ás capacidades indicadas nos 

obxectivos xerais. O nivel de cumprimento destes obxectivos en relación cos criterios de 

avaliación fixados non ha de ser medido de forma mecánica, senón con flexibilidade, 

e tendo en conta a situación do alumno, o curso en que se atopa, ademais das súas 

propias características e posibilidades. Á súa vez, a avaliación cumpre, 

fundamentalmente, unha función formativa, porque ofrece ao profesorado uns 

indicadores da evolución dos sucesivos niveis de aprendizaxe dos seus alumnos, coa 

consecuente posibilidade de aplicar mecanismos correctores das insuficiencias 

advertidas. Por outra banda, eses indicadores constitúen unha fonte de información 

sobre o mesmo proceso de ensino. Por iso, os criterios de avaliación, xunto ás 

competencias específicas, veñen ser un referente fundamental de todo o proceso 

interactivo de ensino e aprendizaxe. 

 Para que os criterios de avaliación poidan realmente cumprir esta función 

formativa é preciso que se utilicen desde o comezo do proceso de aprendizaxe; xa 

que logo, é fundamental contar cos criterios para cada curso e, nel para as 
unidades didácticas, xa que canto antes se identifiquen posibles dificultades de 

aprendizaxe, antes se poderá reaxustar a intervención pedagóxica.  

5.6.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 A mesma definición do proxecto curricular e das súas concrecións curriculares 

constitúe unha medida de atención á diversidade. Doutra banda, o seu desenvolvemento 
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nas programacións didácticas e nas unidades didácticas xerará un conxunto de 

propostas que favorezan a adaptación aos intereses, capacidades e motivacións dos 

alumnos respectando sempre un traballo común de base e intención formativa global que 

permita a consecución das competencias básicas e dos obxectivos de cada curso e da 

etapa. 

5.7.  OS CONTIDOS COMÚNS-TRANSVERSAIS 

 O currículo oficial recoñece a importancia de promover o desenvolvemento de 

novas actitudes e valores. Debe ser suficientemente flexible para recoller as novas 

necesidades formativas características dunha sociedade plural e en permanente 

cambio. Por iso, contén un conxunto de ensinanzas que, integradas no propio 

programa das áreas, o atravesan ou o impregnan. Reciben a denominación xenérica 

de ensinanzas comúns ou transversais. Deste xeito, e sen prexuízo do seu tratamento 

específico nalgunha das áreas da etapa, o fomento da expresión oral, as 

aproximacións á lectura e a escritura, as tecnoloxías da información e da 

comunicación e a educación en valores persoais e sociais traballaranse en todas as 

áreas.  

 Así pois, comprobamos que respecto das ensinanzas transversais que se 

referían á educación en valores de carácter interpersoal-social (moral e cívica, paz e  

convivencia, ambiental, do consumidor, igualdade de oportunidades entre os sexos, 

sexual, saúde e viaria), deuse unha ampliación relacionada coas necesidades que o 

contexto sociocultural demanda: valores persoais (autoconcepto e autoestima) e 

outros de gran valor polo seu carácter funcional-instrumental: a comprensión e 

expresión oral escrita, a comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e 

comunicación. 

  
6.  OBXECTIVOS XERAIS PARA A ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

SEGUNDO 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 relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de 

conflitos.  

f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 

expresión.  
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g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lecto-escritura e no movemento, o 

xesto e o ritmo.  

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

comunicación.  

i)  Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación.  

 

7.  ÁREAS:  

7.1. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 7.1.1: Descrición da área  

Trátase dunha área esencial no proceso de desenvolvemento na Etapa. Integra 

a construción dunha imaxe persoal que, gradualmente, forxará a propia identidade co 

axuste e control corporal que permita un desenvolvemento eficaz no medio.  

En síntese, o valor formativo da área implica o progreso nos seguintes ámbitos de 

aprendizaxe e desenvolvemento: 

 O coñecemento do seu corpo, dos seus compoñentes e das súas funcións. 

 A identificación das súas posibilidades de acción, de coordinación e de control 

gradual.  

 A realización cada vez máis autónoma de actividades cotiás e tarefas sinxelas. 

 A formación dunha imaxe axustada e positiva de si mesmo recoñecendo as súas 

características, posibilidades e limitacións.  

 O desenvolvemento dun sentimento de autoconfianza e da capacidade de 

iniciativa para actuar no seu medio.  

 O recoñecemento dos seus intereses, necesidades, emocións, sentimentos. 

 A adecuación do seu comportamento ás distintas situacións, necesidades e 

requirimentos dos outros. 

 O desenvolvemento de actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración, 

evitando comportamentos de submisión ou dominio.  

 A adquisición gradual de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a 

hixiene e o fortalecemento da saúde. 
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7.1.2.  Relevancia das competencias básicas no proxecto da área coñecemento de 

si mesmo e autonomía persoal 

O Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal coopera ao 

desenvolvemento do conxunto, pero resulta destacable a súa achega ás seguintes: 

social e cidadá, aprender a aprender e, moi especialmente, ao coñecemento de 
si mesmo e autonomía persoal.  

O estímulo á competencia autonomía e iniciativa persoal supón traballar 

para favorecer no neno o coñecemento de si mesmo, das emocións, dos sentimentos, 

dos condicionantes da súa actividade, das posibilidades, o trazado de plans sinxelos 

relacionados coa acción e relación cos outros e co medio.  

Manifestarase, gradualmente, a través de progresos do seguinte tipo: 

o Un uso cada vez máis eficaz do propio corpo no desenvolvemento das rutinas, no 

incremento de iniciativas e as súas alternativas, na seguridade que se adquire ao 

realizar as actividades, no cálculo de riscos e na responsabilidade por concluílas 

dunha forma cada vez máis correcta.  

o Unha actuación máis segura, eficaz e autónoma no manexo de útiles, nas rutinas 

persoais de alimentación, vestido, aseo e descanso, no desexo de afrontar novas 

tarefas asumindo certos riscos. 

o Un desenvolvemento do autoconcepto que integrará un conxunto de claves para 

interpretar a realidade que o rodea e, especialmente, as relacións cos demais: 

coñecer os seus trazos físicos, os seus intereses, as súas necesidades, as súas 

posibilidades pode favorecer unha actuación natural e sen inhibicións nas distintas 

situacións.  

o A posibilidade de manifestar e asumir o afecto das compañeiras e compañeiros 

que o rodean, interesarse polos seus problemas ou  contribuír á súa felicidade.  

o Progresos no control do seu comportamento e tolerancia á frustración de non obter 

o que queren cando o queren e o fracaso de que as cousas non saian como se 

pide, especialmente cando o esforzo non foi suficiente. 

A competencia para aprender a aprender implica avanzar na adquisición 

dun nivel básico naquelas habilidades e destrezas que permiten progresar gozando de 

acordo coas esixencias de cada situación. Suporá: 

o Utilizar a observación, manipulación e exploración para coñecer mellor o mundo 

que o rodea. 
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o Organizar a información de acordo coas súas calidades e categorías. 

o Establecer sinxelas relacións causa e efecto.  

o Respectar unhas normas básicas sobre o traballo, as posturas necesarias, os 

tempos e o espazo e o uso dos materiais e recursos de forma ordenada e 

coidadosa. 

Polo que respecta á competencia social e cidadá, queremos subliñar que o 

noso proxecto aborda as relacións próximas: a familia, os amigos, os compañeiros, o 

coñecemento das emocións e sentimentos en relación cos demais, a asertividade, as 

actitudes de diálogo, de resolución de conflitos e a reflexión sobre os mesmos. O 

traballo despregado en habilidades e destrezas nesta competencia permitirá aos 

nenos 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.  

De gran transcendencia resulta o coñecemento e a interacción co mundo 
físico. Moitas das aprendizaxes que integra a área están centradas na forma de 

relación do ser humano co mundo que o rodea; todas aquelas accións que fagan 

posible o coñecemento e valoración dos compoñentes básicos do medio natural e 

algunhas das súas relacións, cambios e transformacións. Todo iso será medio para 

perseguir o aprecio e a valoración do que o rodea, desenvolvendo actitudes de 

coidado, respecto e responsabilidade na súa conservación.  

Inclúe tamén contidos relacionados coa competencia matemática: 
iniciarse nalgunhas habilidades matemáticas a partir da manipulación de obxectos, da 

identificación dos seus atributos e calidades, e establecendo relacións de clasificación, 

orde e cuantificación.  

A área inclúe, ademais, contidos directamente relacionados co 

desenvolvemento das restantes competencias:  

 Competencia en comunicación lingüística: aumento da riqueza en vocabulario 

específico que lle permitirá falar sobre si mesmo, expresar ideas e sentimentos de 

forma apropiada e expresarse co xesto e o movemento mediante a linguaxe 

corporal. 

  Tratamento da información e competencia dixital. A autonomía persoal 

manifestarase no uso de mecanismos de acceso, como acender e apagar, usar o 

rato ou as iconas, imprimir, buscar información abrindo e pechando fiestras para 

localizar e extraer, seguir ligazóns, manexar programas sinxelos, utilizar programas 

sinxelos de debuxo para expresarse. 
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 A competencia artística e cultural estimúlase a partir do achegamento e estudo 

ás manifestacións culturais: festas, costumes, vivenda, vestido, gastronomía, 

pautas de vida e a valoración da súa diversidade.  

7.1. 3. Obxectivos 

O Obxectivos xerais da área. 

1. 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 autonomía persoal.  

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

funcións, descubrindo as 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 ou preferencias, e ser 

capaces de denominalos, expresalos e comunicalos aos demais, identificando e 

respectando, tamén, os dos outros.  

4. Realizar, de xeito cada vez máis autónomo, actividades habituais e tarefas 

sinxelas para resolver problemas da vida cotiá, aumentando o sentimento de 

autoconfianza e a capacidade de iniciativa, e desenvolvendo estratexias para 

satisfacer as súas necesidades básicas.  

5. Adecuar o seu comportamento ás necesidades e requirimentos dos outros, 

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

comportamentos de submisión ou dominio.  

6. Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a 

hixiene 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 
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persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a aceptación da 

identidade sexual e cultural. 

o Obxectivos da área do proxecto curricular 

1. Determinar os principais trazos diferenciais da aparencia física (fisionomía, 

estatura, sexo) valorando o seu significado e respectando a súa manifestación.  

2. Recoñecer as sensacións básicas (dor, cansazo, fame, movemento...) e as 

percepcións obtidas a partir delas, a través da observación e exploración do propio 

corpo.  

3. Identificar as propias posibilidades e limitacións, asimilando unha imaxe corporal 

axustada e unha progresiva autonomía 

4. Representar de forma axustada o propio corpo, identificando os seus principais 

elementos externos e algúns internos (corazón, ...).  

5. Identificar os cambios físicos no propio corpo como consecuencia de factores como 

a alimentación, o exercicio, o descanso e paso do tempo.  

6. Respectar as características e calidades diferenciais propias e alleas, evitando 

actitudes de discriminación en base ao sexo, raza ou calquera outro trazo ou 

circunstancia persoal ou social.  

7. Exercitar as capacidades motrices e nocións espacio-temporais básicas (equilibrio, 

coordinación visomotriz, axuste corporal etc.) necesarias para a realización de 

accións motrices cada vez máis complexas que lle permitan un adecuado 

desenvolvemento no medio.  

8. Regular o propio comportamento e influír na conduta dos demais, aceptando as 

regras e normas que rexen os xogos e a vida cotiá e desenvolvendo hábitos e 

actitudes de axuda, aceptación e cooperación.  

9. Resolver tarefas sinxelas, conflitos e problemas da vida cotiá con progresiva 

autonomía.  

10. Mostrar iniciativa na planificación e secuenciación da propia acción en tarefas 

progresivamente máis complexas, recoñecendo os seus erros e mostrando interese 

por superar as dificultades que van xurdindo.  

11. Mostrar hábitos básicos de saúde e benestar de forma autónoma e aceptar as 

normas de comportamento e utilización de espazos e obxectos relacionados cos 

devanditos hábitos, identificando progresivamente a súa propia responsabilidade no 

mantemento da saúde.  

12. Recoñecer situacións perigosas, contribuíndo á prevención de accidentes, cunha 

utilización adecuada dos obxectos e instalacións e mostrando actitudes de 

colaboración nas medidas que se toman en caso de enfermidade ou accidente.  
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13. Identificar as principais emocións e sentimentos en si mesmo e os que o rodean, 

expresando a súa vivencia de forma apropiada nos diferentes contextos de relación.  

14. Comprender e expresar adecuadamente mensaxes sinxelas relacionadas cos 

contidos da área.  

7.1.4.  Contidos 

O Contidos do currículo oficial 

Bloque 1. O corpo e a propia imaxe  

- O corpo humano. Exploración do propio corpo. Identificación e aceptación 

progresiva das características propias. O esquema corporal.  

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

referencias espaciais en relación co propio corpo.  

- Utilización dos sentidos: Sensacións e percepcións.  

- As necesidades básicas do corpo. Identificación, manifestación, regulación e 

control das mesmas. Confianza nas capacidades propias para a súa satisfacción.  

- Identificación e expresión de sentimentos, emocións, vivencias, preferencias e 

intereses propios e dos demais. Control progresivo dos propios sentimentos e 

emocións.  

- Aceptación e valoración axustada e positiva de si mesmo, das posibilidades e 

limitacións propias.  

- Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da identidade e 

características dos demais, evitando actitudes discriminatorias.  

Bloque 2. Xogo e movemento  

- Confianza nas propias posibilidades de acción, participación e esforzo persoal nos 

xogos e no exercicio físico. Gusto polo xogo.  

- Control postural: O corpo e o movemento. Progresivo control do ton, equilibrio e 

respiración. Satisfacción polo crecente dominio corporal.  

- Exploración e valoración das posibilidades e limitacións perceptivas, motrices e 

expresivas propias e dos demais. Iniciativa para aprender habilidades novas.  



PROXECTO CURRICULAR EDUCACION INFANTIL CEIP DE FIGUEIROA 
 

 19 

- Nocións básicas de orientación e coordinación de movementos.  

- Adaptación do ton e a postura ás características do obxecto, do outro, da acción e 

da situación.  

- Comprensión e aceptación de regras para xogar, participación na súa regulación e 

valoración da súa necesidade, e do papel do xogo como medio de gozo e de 

relación cos demais.  

Bloque 3. A actividade e a vida cotiá  

- As actividades da vida cotiá. Iniciativa e progresiva autonomía na súa realización. 

Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de tarefas e 

conciencia da propia competencia.  

- Normas que regulan a vida cotiá. Planificación secuenciada da acción para 

resolver tarefas. Aceptación das propias posibilidades e limitacións na realización 

das mesmas.  

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

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

- Habilidades para a interacción e colaboración e actitude positiva para establecer 

relacións de afecto coas persoas adultas e cos iguais.  

Bloque 4. O coidado persoal e a saúde  

- Accións e situacións que favorecen a saúde e xeran benestar propio e dos demais.  

- Práctica de hábitos saudables: Hixiene corporal, alimentación e descanso. 

Utilización adecuada de espazos, elementos e obxectos. Petición e aceptación de 

axuda en situacións que a requiran. Valoración da actitude de axuda doutras 

persoas.  

- Gusto por un aspecto persoal coidado. Colaboración no mantemento de ambientes 

limpos e ordenados.  

- Aceptación das normas de comportamento establecidas durante as comidas, os 

desprazamentos, o descanso e a hixiene.  
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- A dor corporal e a enfermidade. Valoración axustada dos factores de risco, 

adopción de comportamentos de prevención e seguridade en situacións habituais, 

actitude de tranquilidade e colaboración en situacións de enfermidade e de 

pequenos accidentes.  

- Identificación e valoración crítica ante factores e prácticas sociais cotiás que 

favorecen ou non a saúde. 

o Selección e secuencia de contidos para o segundo nivel do segundo ciclo de 

educación  infantil.  

Bloque 1. O corpo e a propia imaxe  

• O corpo humano:  

o Imaxe global e segmentaria. 

o Segmentos e elementos (articulacións, ósos e órganos internos). 

o Os sentidos, os seus órganos e as súas funcións. 

o Referencias espaciais en relación ao propio corpo. 

• Trazos físicos: fisionomía, estatura, cor de pelo e ollos.  

• Posibilidades e limitacións  

• Trazos diferenciais nas persoas en función da idade, do sexo e do grupo étnico.  

• Necesidades básicas, sensacións, percepcións do propio corpo. 

• Sentimentos e emocións propios e dos outros (alegría, tristeza, medo, amor, 

enfado, rabia).  

• Control progresivo da marcha.  

• Orientación espacio-temporal 

• Observación das transformacións que se producen no propio corpo co paso do 

tempo. 

• Coordinación dos principais segmentos corporais e experimentación de diversos 

movementos.  

• Exercitación de habilidades de coordinación óculo-manual na manipulación de 

obxectos e realización de trazos. 

• Integración perceptiva das diversas sensacións. 

• Comunicación das sensacións básicas que recibe do exterior e do propio corpo. 
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• Establecemento de correspondencias entre as principais sensacións, os órganos 

sensoriais e as súas funcións básicas.  

• Identificación dalgúns trazos comúns e diferenciais  entre o seu corpo e o dos seus 

compañeiros.  

• Discriminación das características e calidades máis significativas do seu propio 

corpo.  

• Identificación das calidades  básicas dos obxectos (texturas, cores, formas, sons, 

sabores) en obxectos, alimentos, instrumentos e aparatos.  

• Comunicación a través de diversas modalidades expresivas dos sentimentos, 

emocións, vivencias, preferencias e intereses.  

• Imitación de tarefas e roles relacionadas coa identidade de xénero.  

• Utilización das posibilidades do propio corpo na escenificación de sentimentos, 

emocións e estados de ánimo.  

• Satisfacción progresiva das principais necesidades físicas e corporais. 

• Aplicación na súa actividade cotiá das propias posibilidades sensoriais e motoras. 

• Respecto das características diferenciais que presentan as persoas en función 

da idade, o sexo ou a procedencia cultural.  

• Realización de tarefas, esforzándose progresivamente no seu perfeccionamento.  

• Interese por utilizar os sentidos na exploración do seu propio corpo e dos 

elementos más significativos do seu medio.  

• Desenvolvemento dun sentimento de gusto e seguridade ante as demostracións 

de afecto dos compañeiros e os adultos máis próximos.  

• Gusto por escenificacións e representacións.  

• Interese por comunicar necesidades, sentimentos e emocións.  

• Desenvolvemento dunha progresiva autonomía como consecuencia da elaboración 

da imaxe global e a construción da identidade.  

• Gozo a través do control progresivo de movementos cada vez máis precisos.  

Bloque  2. Xogo e movemento  

• Posibilidades motoras:  

• Posturas do corpo 

• Control corporal  
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• Ton, equilibrio e respiración. 

• Flexión e extensión das articulacións 

• Tensión e relaxación. Actividade, repouso 

• Desprazamentos: Formas de camiñar 

• Movementos e nocións básicas de orientación no espazo:  

o Dentro/fóra, arriba/abaixo, ao redor, a un lado / ao outro, no medio, diante de / 

detrás de; dereita, esquerda, dereita/esquerda 

o Espazos e itinerarios habituais. 

• Nocións básicas de orientación no tempo: Antes/despois, rápido/lento, 

amodo/rápido.  

• Referentes temporais:  

o Mañá/tarde/noite; onte/hoxe; días da semana, estacións.  

o Tempos de: comer, xogar, descansar, ir ao cole, estar coa familia.  

• Precaucións en xogos e desprazamentos.  

• Xogos:  

o Individuais e grupais 

o Simbólico e dramático 

o Con obxectos e xoguetes 

o Xogos deportivos 

o Normas que rexen os xogos 

• Exercitación de movementos axustados ás esixencias da situación (espazos, 

tempos e normas) e aos movementos doutros.  

• Precisión progresiva dos movementos e desprazamentos nas actividades lúdicas e da 

vida cotiá.  

• Dominio gradual das actividades manipulativas de carácter fino.  

• Aplicación do control no ton, na postura, na respiración e no equilibrio en diversas 

situacións de actividade corporal.  

• Orientación e situación espacial entre elementos do medio e de si mesmo.  
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• Estimación da duración dalgunhas rutinas e actividades en relación coas unidades 

de tempo.  

• Identificación de momentos temporais significativos e da súa función básica ao 

longo da xornada. 

• Participación en xogos que esixan movementos e desprazamentos individualmente 

ou de forma colectiva.  

• Práctica dalgunhas actividades deportivas.  

• Manipulación de obxectos e xoguetes implicados nas situacións lúdicas.  

• Respecto das normas na participación de xogos colectivos.  

• Exercitación de posturas adecuadas como conduta promotora da saúde 

• Gusto a través da participación en actividades lúdicas, de movemento e deportivas.  

• Curiosidade por coñecer e dominar progresivamente os espazos e os momentos 

máis significativos da súa actividade habitual.  

• Gozo a través da exercitación de hábitos de actividade física.  

• Coidado na manipulación de obxectos e xoguetes cos que realiza a súa actividade.  

• Aplicación de condutas de prevención de accidentes nos seus desprazamentos e 

itinerarios habituais.  

• Gusto por imitar a través do propio corpo movementos de animais, outras persoas, 

medios de transporte.  

• Desenvolvemento dunha progresiva confianza nas súas posibilidades de acción e 

percepción.  

• Identificación das propias limitacións como vía na prevención de situacións 

perigosas.  

• Progresiva iniciativa na aprendizaxe de novas habilidades  

Bloque 3. A actividade e a vida cotiá  

• As actividades da vida cotiá:  

o Tipos de actividades: rutinas, xogos, exploracións, hábitos. 

o Ámbitos de actividade: O colexio; As festas; As viaxes e as excursións; As 

comidas; As tendas e as compras; A roupa. 

o Tarefas e pequenas responsabilidades (en relación a si mesmo, en relación ao 

coidado de materiais,  espazos  e seres vivos; en relación aos demais). 
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o Propias posibilidades e limitacións.  

o Pasos na realización de tarefas.  

• Normas de relación, convivencia e axuda mutua.  

• Expresións orais necesarias na vida cotiá: pedir, dar, preguntar, explicar, despedir, 

saudar, compartir e agradecer.  

• Sentimentos e necesidades vinculadas ás actividades máis frecuentes da vida 

cotiá.  

• Expresión de afectos aos membros do grupo familiar e escolar.  

• Hábitos e habilidades na realización de tarefas cotiás e nas relacións cos demais: 

organización, constancia, atención, iniciativa, esforzo,  colaboración e afectividade.  

• Identificación das tarefas máis significativas que realizan algúns membros da 

familia.  

• Exploración dos obxectos e dependencias da casa e do colexio.  

• Secuenciación temporal e planificación de pasos dalgúns momentos significativos 

da súa vida cotiá.  

• Contextualización da propia conduta ás demandas dos outros.  

• Axuste progresivo da propia conduta ás  normas de relación e convivencia.  

• Lectura de imaxes, signos e símbolos relacionados co medio: sinais de tráfico 

sinxelos e relacionados con distintos establecementos.  

• Expresión de emocións, sentimentos e opinións relacionados coas actividades 

máis significativas da vida cotiá.  

• Dominio progresivo na utilización de obxectos e espazos vinculados á súa vida 

cotiá.  

• Exercitación progresivamente autónoma de tarefas e responsabilidades de coidado 

de si mesmo, do medio, dos materiais e dos seres vivos.  

• Asimilación de posibilidades e limitacións.  

• Aproximación á exercitación de hábitos iniciativa, esforzo e organización  

• Establecemento de relacións afectivas cos demais.  

• Colaboración activa en actividades da vida cotiá.  
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• Interese por perfeccionar e realizar con progresiva autonomía as tarefas e 

responsabilidades diarias.  

• Interese por xerar alternativas para a resolución de pequenos problemas e 

conflitos da vida cotiá.  

• Participación na elaboración e cumprimento das normas de relación e convivencia.  

• Curiosidade por coñecer os tempos, espazos e obxectos necesarios para as súas 

actividades cotiás.  

• Apreciación progresiva das achegas e elaboracións dos demais.  

• Desenvolvemento progresivo dun autoconcepto positivo.  

Bloque  4. O coidado persoal e a saúde 

• Hábitos para o coidado dun mesmo:  

o Hixiene, limpeza e coidado do propio corpo. 

o Alimentación.  

o Vestido e espido. 

o Descanso 

o Actividade e xogo (os deportes)  

• As enfermidades. Os accidentes. A dor.  

o Accións na casa. 

o Accións en espazos públicos. 

o Accións no colexio. 

• Normas relacionadas:  

o De seguridade viaria.  

o De contacto cos animais.  

o De protección e coidado ante as inclemencias do tempo.  

o De coidado dos espazos habituais.  

o De coidado da roupa e os propios obxectos.  

o De urbanidade na mesa.  

• Espazos, obxectos, útiles e profesións relacionados cos hábitos e o coidado de si 

mesmo:  

o Caixa de primeiros auxilios e medicamentos.  
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o Condutas preventivas (no contacto cos animais, os desprazamentos e os 

medios de transporte, con obxectos e aparatos...)  

o Rutinas da vida cotiá.  

o Factores de risco e accións preventivas de situacións perigosas.  

• Práctica das normas básicas favorecedoras da saúde, relacionadas co coidado de 

si mesmo.  

• Exercitación de habilidades de vestido e espido.  

• Práctica frecuente de actividade física.  

• Identificación de condutas adecuadas e inadecuadas na mesa.  

• Exercitación de accións vinculadas á hixiene e limpeza do corpo.  

• Discriminación dalgúns dos efectos e enfermidades resultado de prácticas 

contrarias ao mantemento da saúde.  

• Identificación de condutas de prevención de riscos nos contextos máis habituais da 

súa vida cotiá.  

• Manipulación progresivamente autónoma dos utensilios relacionados coa hixiene e 

os alimentos.  

• Axuste ás normas básicas na utilización de obxectos e espazos.  

• Participación na elaboración de normas relacionadas cos hábitos saudables.  

• Comunicación de desexos e necesidades.  

• Práctica de actuacións e pequenas tarefas de conservación e coidado dos 

espazos.  

• Diferenciación de accións promotoras e contrarias ao mantemento da saúde.  

• Rexeitamento de condutas e pautas contrarias ao mantemento da saúde.  

• Toma de conciencia, na medida das súas posibilidades, do seu propio papel no 

mantemento da saúde.  

• Gusto por manter un aspecto e un medio limpo e aseado.  

• Actitude de tranquilidade ante os coidados recibidos en situacións de accidentes 

ou enfermidades.  

• Identificación das súas propias limitacións como vía de prevención de accidentes.  

• Orde e clasificación de obxectos e espazos do seu medio próximo.  
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• Gusto pola exercitación dunha conduta progresivamente autónoma.  

• Gozo a través do exercicio físico regular.  

• Valoración na medida das súas necesidades da necesidade de sono e descanso.  

• Aceptación das normas sociais básicas asociadas aos hábitos.  

7.1.5.  Criterios de avaliación 

o Criterios do currículo oficial da área de coñecemento de si mesmo e autonomía 

persoal 

1. Dar mostra dun coñecemento progresivo do seu esquema corporal e dun 
control crecente do seu corpo, global e sectorialmente, manifestando 
confianza nas súas posibilidades e respecto aos demais. 

Con este criterio obsérvase o desenvolvemento do ton, postura e equilibrio, 

control respiratorio ou a coordinación motriz e avalíase a utilización das 

posibilidades motrices, sensitivas e expresivas do propio corpo. Haberán de 

manifestar un control progresivo das mesmas en distintas situacións e actividades, 

como xogos, rutinas ou tarefas da vida cotiá. Deberán ser capaces de recoñecer e 

nomear as distintas partes do corpo e situalas espacialmente, no seu propio corpo 

e no dos demais. Así mesmo, valorarase se identifican os sentidos, establecendo 

diferenzas entre eles en función da súa finalidade e se poden explicar con 

exemplos sinxelos as principais sensacións asociadas a cada sentido. 

Avalíase tamén a través deste criterio a formación dunha imaxe persoal 

axustada e positiva, a capacidade para utilizar os recursos propios, o coñecemento 

das súas posibilidades e limitacións, e a confianza para emprender novas accións. 

Han de manifestar, igualmente, respecto e aceptación polas características dos 

demais, sen discriminacións de ningún tipo, e mostrar actitudes de axuda e 

colaboración. 

2. Participar en xogos, mostrando destrezas motoras e habilidades 
manipulativas, e regulando a expresión de sentimentos e emocións. 

Trátase de avaliar con este criterio a participación activa en distintos tipos de 

xogo. Observarase tamén o desenvolvemento dos elementos motores que se 

manifestan en desprazamentos, marcha, carreira ou saltos; así como a 

coordinación e control das habilidades manipulativas de carácter fino que cada 

actividade require. Valorarase tamén a súa participación e utilización adecuada das 

normas que os rexen, e a manifestación e progresiva regulación de sentimentos e 

emocións que provoca a propia dinámica dos xogos, e tamén se mostra actitudes 
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de colaboración e axuda mutua en xogos diversos, evitando adoptar posturas de 

submisión ou de dominio, especialmente entre nenos e nenas. 

3. Realizar autonomamente e con iniciativa actividades habituais para 
satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de 
coidado persoal, hixiene, saúde e benestar. 

Preténdese avaliar con este criterio as destrezas adquiridas para realizar as 

actividades habituais relacionadas coa hixiene, a alimentación, o descanso, os 

desprazamentos e outras tarefas da vida diaria. Estimarase o grao de autonomía e 

a iniciativa para levar a cabo as devanditas actividades, utilizando adecuadamente 

os espazos e materiais apropiados. Apreciarase o gusto por participar en 

actividades que favorecen un aspecto persoal coidado, un medio limpo e 

esteticamente agradable, e por colaborar na creación dun ambiente xerador de 

benestar. 

o Criterios de avaliación do proxecto curricular: 

1. Identificar os sentidos, as súas funcións e órganos correspondentes sinalando 

relevancia para comunicarnos co que nos rodea.  

2. Expresar as sensacións producidas pola manipulación de diferentes materiais, 

instrumentos e obxectos  

3. Recoñecer a diversidade e existencia de persoas con distintas características, 

respectando as normas básicas de convivencia.  

4. Experimentar, a través dos diferentes sentidos, algúns dos elementos do medio, 

descubrindo algunhas características que os diferencian (dureza, tamaño, cor, cheiro 

etc.).  

5. Desenvolver accións físicas de acordo coas posibilidades e limitacións do propio 

corpo.  

6. Controlar as propias capacidades motrices (control dinámico xeral e segmentario, 

ton, postura) para mellorar a eficacia expresiva do corpo e dos desprazamentos  

7. Realizar composicións gráficas mediante a coordinación óculo-manual e habilidade 

motriz fina (dominio do trazo, presión da man...).  

8. Situar, orientar e mover o propio corpo polo espazo coñecido, intencional e 

significativamente, utilizando diferentes formas de desprazamento e o coñecemento 

de nocións básicas de orientación  
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9. Elaborar producións, de forma individual e colectiva mostrando confianza en si 

mesmo  

10. Expresar as vivencias, emocións e situacións da vida cotiá como instrumento de 

comunicación cos demais  

11. Formular preguntas para asegurar unha mellor comprensión das mensaxes, 

utilizando as regras básicas do comportamento comunicativo (escoitar, respectar 

opinións alleas, chegar a acordos, achegar opinións)  

12. Interpretar o sentido global dos textos orais de uso cotián, mediante a comprensión 

de ideas expresadas  

13. Participar en situacións comunicativas propias do contexto escolar (asembleas en 

clase, diálogos) e con diferentes interlocutores (compañeiros, profesorado).   

14. Explicar con exemplos os hábitos de saúde adecuados relacionados co aseo, a 

alimentación, o descanso e o exercicio físico   

15. Adoptar comportamentos adecuados asociados á hixiene, limpeza e coidado do 

propio corpo, alimentación, vestido e espido, descanso, actividade e xogo  

16. Identificar algúns hábitos e bos costumes que lle axudarán a manter unha saúde 

adecuada desenvolvendo exercicio físico, dieta equilibrada.  

17. Explicar, de forma clara e ordenada, mensaxes relacionadas coa súa imaxe e 

coidado persoal, as súas actividades cotiás, e as posibilidades motrices do seu 

corpo  

18. Utilizar estratexias para a resolución de conflitos que xorden nas relacións cos outros 

(escoitar, respectar as opinións alleas, chegar acordos, achegar opinións...)  

19. Utilizar de forma adecuada o vocabulario da área relacionado coa construción da 

imaxe, o coidado persoal, xogo e movemento e actividades cotiás.  

7.2 .  ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

7.2.1. Descrición da área 

Nesta área impulsarase con esta área o coñecemento e experiencia que 

pretende favorecer no alumnado a observación, o descubrimento e representación dos 
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diferentes compoñentes do medio infantil para facilitar a súa inserción neles de xeito 

reflexivo e participativo.  

En síntese, o valor formativo da área implica o progreso nos seguintes ámbitos de 

aprendizaxe e desenvolvemento: 

 A manipulación de obxectos e coleccións, identificando os seus atributos e 

calidades e establecendo relacións de agrupamento, clasificación, orde e 

cuantificación como vía para o desenvolvemento de habilidades matemáticas.  

 O coñecemento e comprensión dos elementos máis significativos do medio físico e 

natural. 

 A observación, a análise e a comprensión das relacións, cambios e 

transformacións nos elementos da natureza. 

 O desenvolvemento de actitudes de coidado, respecto e responsabilidade na 

conservación do medio.  

 A exploración activa do medio, buscando interpretacións sobre situacións e feitos 

significativos.  

 O establecemento de vínculos de relación cos outros. 

 A interiorización e o axuste progresivo de pautas de comportamento social. 

 A identificación de grupos sociais próximos, as súas características, valores e 

formas de vida. 

 A forxa de actitudes de confianza, respecto e aprecio cara aos que o rodean. 

 

7.2.2.  Relevancia das competencias básicas no proxecto da área coñecemento do 

contorno 

Coñecemento do contorno contribúe decisivamente ao desenvolvemento do 

conxunto, pero resulta destacable a súa achega ás seguintes: social e cidadá, 
coñecemento e interacción co mundo físico, cultural e artística e matemática. 

A área constitúe un ámbito privilexiado para estimular a competencia no 
coñecemento e interacción co mundo físico-natural; isto conseguirase a través da 

observación e manipulación de obxectos, da interacción coas persoas, da exploración 

do espazo (lugares, institucións, enclaves) e do tempo (onte, hoxe, mañá, o día, a 

semana, as estacións), fundamentalmente en situacións de xogo. 
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A identificación e denominación das  calidades do propio corpo e o dos outros, 

os obxectos, os medios naturais e sociais e as persoas vainos coñecendo e integrando 

en esquemas cada vez máis complexos que, á súa vez, lle serven de base para novas 

aprendizaxes e para interpretar a realidade. Iso permitiralle anticipar situacións e evitar 

riscos, adoptando hábitos básicos de supervivencia e saúde. Todo iso redunda ao 

tempo en beneficio da competencia en iniciativa e autonomía persoal. 

A área é decisiva para impulsar o desenvolvemento da competencia 
matemática. O conxunto de habilidades e destrezas que a constitúen deben ser 

construídas nestes momentos de forma significativa: a observación do medio físico e 

social, a manipulación de obxectos, a clasificación, a identificación, emprego e 

comparación de cuantificadores básicos (cantidade, tamaño, espazo, tempo). A 

combinación destes elementos permítelle construír o pensamento lóxico e utilizalo 

para resolver problemas sinxelos que na aula se lle presentan de xeito guiado e na 

sociedade aparecen de forma natural. As habilidades mencionadas concretadas en 

contidos moi concretos: comparar tamaños de obxectos da clase, identificar posicións 

de obxectos, precisar relacións, determinar contrastes, trazar plans ordenados 

favorecen, así mesmo, o progreso na competencia aprender a aprender. 

A necesidade e o interese pola observación e a análise do medio natural e 

social poden impulsar a competencia dixital. Os xogos multimedia, animacións e 

documentais que os medios de comunicación e o ordenador presentan, favorecen o 

contacto con realidades non sempre accesibles, ata cando o son. Estas ferramentas 

poden proporcionar ao neno outras perspectivas complementarias que enriquecerán a 

súa visión. 

O achegamento e relación co que o rodea esixirá o coñecemento e respecto 

polas normas que regulan os enclaves en que se desenvolve. A competencia social 
e cidadá perfílase a través da observación de regras e pautas de comportamento, do 

achegamento aos que o rodean, da toma de contacto co que fan e senten, do valor 

das relacións e das tarefas que cada un desempeña, do recoñecemento da 

diversidade, da estimación das achegas dos outros á cultura. O medio contén 

elementos que poden ser obxecto de valoración estética, comezar a trazar as 

coordenadas que permitan apreciar o belo e intentar mellorar o que non o é supón 

cooperar ao desenvolvemento da  competencia cultural e artística. 

 A competencia en comunicación lingüística atopa na área de Coñecemento 

do medio un espazo de enorme riqueza e proxección. A denominación e descrición de 

obxectos, de elementos da natureza, de enclaves e situacións, de referentes artísticos 
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e culturais. A narración de vivencias persoais, familiares e sociais, a expresión verbal, 

plástica, musical e corporal destes coñecementos e os sentimentos que despregan é 

vital para cooperar na potenciación das modalidades lingüísticas 

7.2.3.  Obxectivos 

O Obxectivos xerais da área 

1. Observar e explorar de forma activa o seu medio, xerando interpretacións sobre 

algunhas situacións e feitos significativos, e mostrando interese polo seu 

coñecemento.  

2. Observar os cambios e modificacións a que están sometidos os elementos do 

contorno e relacionalos cos factores que os producen, desenvolvendo actitudes de 

coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación. 

3. Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións, para 

anticipar probables efectos que poderían producirse como consecuencia de 

situacións da vida diaria e dalgúns experimentos realizados.  

4. Establecer relacións de confianza, afecto, colaboración, comprensión e pertenza 

baseadas no respecto ás persoas, ás normas e valores da sociedade a que 

pertencen.  

5. Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da 

cultura galega –expresións artísticas, costumes, festas populares, folclore, 

gastronomía, etc.-. 

6. 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.  

7. Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas 

características, producións culturais, valores e formas de vida, aprecio.  

8. Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e 

coleccións, identificando os seus atributos e calidades, e establecendo relacións de 

agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación.  
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9. Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural e algunhas das súas 

relacións, cambios e transformacións, desenvolvendo actitudes de coidado, 

respecto e responsabilidade na súa conservación.   

10. Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave de lóxica, 

comprendendo situacións e resolvendo problemas: establecendo relacións, 

explorando, ordenando, comparando, cuantificando, medindo, pesando, etc. 

O Obxectivos da área do proxecto curricular 

1. Establecer relacións apropiadas entre os espazos, persoas, elementos naturais e 

obxectos cos que pode tomar contacto en distintas  situacións.  

2. Identificar os grupos sociais dos que forma parte, os seus compoñentes, funcións e 

normas, así como os hábitats relacionados cos mesmos e as súas dependencias.  

3. Orientarse nos espazos próximos  no tempo utilizando correctamente as nocións 

básicas necesarias para isto.  

4. Mostrar comportamentos que denoten iniciativa, autonomía e interese polos outros 

para mellorar os medios en que se desenvolve.  

5. Participar na vida familiar e escolar responsabilizándose de tarefas sinxelas e 

mostrando actitudes de axuda, colaboración e respecto cara aos demais.  

6. Observar, explorar e utilizar os obxectos cotiáns do medio con actitudes de coidado, 

respecto e curiosidade.  

7. Coñecer as características e funcións das distintas formas de organización da 

sociedade e respectar as normas básicas de comportamento e convivencia social.  

8. Coñecer e valorar as manifestacións culturais do medio social, desenvolvendo 

actitudes de colaboración, participación e respecto. 

9. Coñecer algunhas relacións entre o medio físico e social, identificando os cambios 

que neles se producen e os factores que inflúen nos devanditos cambios.  

10. Identificar as accións que contribúen á deterioración e conservación do medio 

colaborando na medida das súas posibilidades.  

11. Coñecer algúns animais e plantas do seu medio inmediato e doutros medios máis 

afastados, as súas características, formas de vida e hábitats naturais.  

12. Identificar e valorar as funcións que os animais e plantas desempeñan na vida do 

home desenvolvendo cara a eles actitudes de coidado e respecto.  

13. Comprender e expresar adecuadamente mensaxes sinxelas relacionadas cos 

contidos da área.  

14. Aplicar nocións lóxico-matemáticas sinxelas no aumento do coñecemento de 

obxectos, tarefas e situacións.  
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15. Sinalar algunhas propiedades entre obxectos e as relacións que poden gardar 

entre si.  

7.2.4.  Contidos 

o Contidos do currículo oficial 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relacións e medida  

- Os obxectos e materias presentes no medio, as súas funcións e usos cotiáns. 

Interese pola súa exploración e actitude de respecto e coidado cara a obxectos 

propios e alleos.  

- Percepción de atributos e calidades de obxectos e materias. Interese pola 

clasificación de elementos e por explorar as súas calidades e graos. Uso 

contextualizado dos primeiros números ordinais.  

- Aproximación á cuantificación de coleccións. Utilización da conta como estratexia 

de estimación e uso dos números cardinais referidos a cantidades manexables.  

- Aproximación á serie numérica e a súa utilización oral para contar. Observación e 

toma de conciencia da funcionalidade dos números na vida cotiá.  

- Exploración e identificación de situacións en que se fai necesario medir. Interese e 

curiosidade polos instrumentos de medida. Aproximación ao seu uso.  

- Estimación intuitiva e medida do tempo. Localización temporal de actividades da 

vida cotiá.  

- Situación de si mesmo e dos obxectos no espazo. Posicións relativas. Realización 

de desprazamentos orientados.  

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

Exploración dalgúns corpos xeométricos elementais.  

Bloque 2. Achegamento á natureza  

- Identificación de seres vivos e materia inerte como o sol, animais, plantas, rochas, 

nubes ou ríos. Valoración da súa importancia para a vida.  

- Observación dalgunhas características, comportamentos, funcións e cambios nos 

seres vivos. Aproximación ao ciclo vital, do nacemento á morte.  

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

especialmente animais e plantas. Interese e gusto polas relacións con eles, 

rexeitando actuacións negativas.  
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- Observación de fenómenos do medio natural (chuvia, vento, día, noite). 

Formulación de conxecturas sobre as súas causas e consecuencias.  

- Gozo ao realizar actividades en contacto coa natureza. Valoración da súa 

importancia para a saúde e o benestar.  

Bloque 3. Cultura e vida en sociedade  

- A familia e a escola como primeiros grupos sociais de pertenza. Toma de 

conciencia da necesidade da súa existencia e funcionamento mediante exemplos 

do papel que desempeñan na súa vida cotiá. Valoración das relacións afectivas 

que neles se establecen.  

- Observación de necesidades, ocupacións e servizos na vida da comunidade.  

- Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamento, disposición 

para compartir e para resolver conflitos cotiáns mediante o diálogo de forma 

progresivamente autónoma, atendendo especialmente á relación equilibrada entre 

nenos e nenas.  

- Recoñecemento dalgúns trazos de identidade cultural do medio e interese por 

participar en actividades sociais e culturais.  

- Identificación dalgúns cambios no modo de vida e os costumes en relación co paso 

do tempo.  

- Interese e disposición favorable para establecer relacións respectuosas, afectivas 

e recíprocas con nenos e nenas doutras culturas. 

o Selección e secuencia de contidos para o segundo nivel do segundo ciclo de 

educación infantil.  

Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e medida  

• Tipos de obxectos presentes no seu medio:  

o Tipos: do colexio, da casa; obxectos naturais e elaborados; obxectos propios 

de cada estación; obxectos relacionados coa experimentación; obxectos 

lúdicos; obxectos relacionados cos hábitos; obxectos relacionados cos medios 

de comunicación e as tecnoloxías da información e a comunicación. 

o Materiais, funcións, normas de utilización e coidado. 

o Propiedades: tamaño, forma, material, textura, cor, grosor, peso. 

o Funcións básicas. 

o Estados dos obxectos e substancias. 
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o Elementos do universo: ceo, espazo, o sol.  

• Dependencias e tarefas asociadas.  

• Relacións que establecen os obxectos, coleccións:  

o Correspondencias 

o Clasificacións 

o Seriacións de seis elementos 

o Ordenacións 

• Criterios na agrupación de obxectos: utilidade, semellanzas e diferenzas; pertenza 

e non pertenza, equivalencia…  

• Medidas: 

o A medida de lonxitude: longo/curto; alto/baixo 

o A medida do tamaño: ancho/estreito; grande/pequeno/mediano. 

o A medida do peso: gordo/delgado; lixeiro/pesado. 

o A media do tempo: rápido/lento; rápido/amodo; antes/despois, 

mañá/tarde/noite, onte/hoxe/mañá, estacións do ano, días da semana, meses 

do ano. As horas. 

o A medida de capacidade: cheo/baleiro; bastante; suficiente; a metade; o dobre. 

o A cantidade: todos/algúns, case todos, ningún, algún; moitos/poucos, máis que 

/ menos que / igual que, tantos como, metade, dobre. Bastante, suficiente. 

o Unidades de medida: naturais e arbitrarias. 

• O número:  

o Unidade: aspectos cardinais e ordinais do número. 

o A serie numérica: números do 0 ao 9. 

o Os primeiros ordinais: 1º a 9º 

• Táboas de dobre entrada.  

• Sumas e restas sinxelas.  

• Formas, orientación e representación no espazo:  

o Formas planas: o círculo, o cadrado, o triángulo o rectángulo e o rombo. 

Combinacións de formas planas. 
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o Corpos xeométricos: a esfera, o óvalo, o cubo, a pirámide, o prisma, o cilindro. 

o Liñas: abertas, pechadas, curvas e rectas. 

o As posicións dos obxectos no espazo e en relación co propio corpo: 

arriba/abaixo; dentro/fóra; ao redor; diante/detrás; á beira de; a un lado / ao 

outro lado; centro; no medio; entre; xuntos/separados; dereita, esquerda.  

• Identificación das propiedades básicas dos obxectos: forma, cor, tamaño, textura e 

grosor.  

• Clasificación de obxectos e coleccións atendendo ás súas semellanzas e diferenzas.  

• Aplicación de cuantificadores básicos en operacións e situacións vinculadas co xogo 

e a actividade cotiá.  

• Correspondencias entre obxectos da vida cotiá.  

• Establecemento de ordenacións e seriacións de obxectos utilizando como referentes 

os 6 primeiros números naturais e os referentes temporais.  

• Identificación do criterio de pertenza e non pertenza a unha colección.  

• Asociación dos 9 primeiros números para contar elementos e obxectos cotiáns.  

• Comprensión e utilización do número 0.  

• Realización de agrupacións e conxuntos tendo como referentes os números do 1 ao 

9.  

• Manipulación progresivamente axustada dos obxectos máis presentes na súa vida 

cotiá.  

• Elaboración de obxectos artísticos e decorativos.  

• Creación de obxectos a partir doutros de uso común ou de recuperación.  

• Experimentación das propiedades físicas de obxectos e substancias  

• Uso adecuado e educativo de obxectos relativos aos medios de comunicación e ás 

tecnoloxías da información e a comunicación.  

• Discriminación de usos adecuados ou inadecuados dos obxectos.  

• Anticipación das consecuencias de determinadas accións sobre os obxectos: 

romper, arranxar, ventilar etc.  

• Discriminación dalgúns dos elementos básicos do ceo e do espazo.  

• Identificación de obxectos, materiais e elaboracións propias da arte. 
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• Exploración das propiedades dos obxectos e espazos cotiáns a través da aplicación 

de unidades de estimación da medida (tamaño, lonxitude, peso, capacidade e 

cantidade) naturais e arbitrarias. 

• Discriminación de formas planas e corpos xeométricos en obxectos cotiáns.  

• Estimación da duración e secuenciación temporal dalgunhas rutinas e 

acontecementos que se producen no seu medio máis próximo.  

• Identificación dos principais referentes temporais propios do medio social e natural: 

días da semana, estacións e meses do ano.  

• Discriminación das horas en punto en reloxos de esfera e outras representacións 

gráficas sinxelas.  

• Localización de obxectos e de si mesmo aplicando conceptos espaciais de 

referencia.  

• Combinación da expresión lóxico matemática con outras modalidades expresivas no 

desenvolvemento da autonomía.  

• Elaboración de producións relacionadas coa grafía de números, realización de 

operacións básicas (sumas básicas e iniciación á resta) e representacións gráficas.  

• Manipulación con material específico de expresión lóxico-matemática (regretas, 

bloques lóxicos, ábacos, xogos didácticos…)  

• Interese por manipular obxectos de xeito axustado ás normas para o seu uso e 

conservación.  

• Prevención  de situacións perigosas no seu contacto con obxectos e aparatos.  

• Utilización limitada e orientada polos adultos dos medios de comunicación.  

• Elaboración de obxectos creativos.  

• Desenvolvemento de actitudes relacionadas cun consumo responsable.  

• Disposición a compartir materiais e xoguetes propios cos amigos.  

• Curiosidade por achar usos persoais e orixinais nos obxectos habituais.  

• Curiosidade pola experimentación con materiais, obxectos e substancias.  

• Autorresponsabilización progresiva dos propios obxectos.  

• Iniciación na práctica de habilidades de solución de problemas básicos.  
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• Gozo a través de actividades relacionadas con explorar, contar, comparar e clasificar 

obxectos.  

• Interese por aumentar o seu coñecemento dos obxectos do medio a través da 

exploración e identificación das súas propiedades básicas.  

• Valoración da funcionalidade dos números cardinais e ordinais en situacións da vida 

cotiá.  

Bloque 2. Achegamento á natureza  

• Elementos do medio natural: . 

o Os animais. 

 Tipos de hábitats.  

 Medio polo que se desprazan: terra, auga e aire. 

 Semellanzas e diferenzas físicas 

 Formas de alimentarse e resgardarse 

 Animais da granxa e da selva, mascotas. 

 Animais mamíferos e ovíparos 

 Animais herbívoros e  carnívoros 

 Animais propios de paisaxes e climatoloxías. 

 Partes dos animais (cabeza, tronco, patas, pelo, escamas, plumas…) 

o As Plantas:  

 Árbores, arbustos, flores e froitos 

 Tipos de árbores en función da folla (caduca ou perenne) 

 Tipos de froitos 

 Proceso de crecemento 

 Partes da planta  

 Cambios en función da estación 

 Espazos verdes. Xardíns e parques 

o Rochas e ríos. 

o Chuvia e vento 

o O día e a noite 
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o O sol e as nubes 

• Orixe dos alimentos: animal e vexetal.  

• Relacións entre as persoas, os animais e as plantas: Necesidade e utilidade 

(compañía, alimentación, vestido, traballo, coidados).  

• Normas no contacto cos animais e as plantas.  

• Profesións relacionadas cos animais e as plantas.  

• Coidados necesarios.  

• Observación das propiedades básicas de animais e plantas.  

• Discriminación das características da forma de vida dalgúns animais.  

• Identificación de semellanzas e diferenzas entre o home e os animais.  

• Discriminación de tipos de animais en función de diversos criterios (trazos físicos, 

forma de alimentación e reprodución, hábitat característico…).  

• Establecemento de correspondencias entre algúns alimentos e bens e a súa orixe 

animal e vexetal.  

• Discriminación dos trazos básicos das árbores e as flores.  

• Clasificación de árbores e froitos en función de diversos criterios (partes, tipo de 

folla, estación do ano…).  

• Secuenciación dos pasos básicos no crecemento dunha planta.  

• Observación de espazos verdes propios do medio natural e da localidade urbana.  

• Discriminación dos coidados básicos que necesitan os seres vivos.  

• Identificación da función básica das profesións relacionadas.  

• Escenificación dos animais máis representativos do seu medio.  

• Percepción de determinadas modificacións que experimentan os seres vivos ao 

longo do ano.  

• Participación activa en actividades, xogos e deportes realizados no medio natural.  

• Relación cos seres vivos segundo certas normas de saúde , coidado e hixiene. 

• Rexeitamento ante condutas incívicas relacionadas co coidado e a atención aos 

seres vivos.  

• Interese por coñecer e respectar as normas de conduta no coidado de plantas e 

animais.  
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• Iniciación en actitudes relacionadas coa explotación responsable do medio 

ambiente.  

• Gusto polas actividades que se desenvolven ao aire libre e na natureza.  

• Coidado dos espazos verdes.  

• Gozo a través da contemplación da natureza.  

• Aproximación á valoración da achega dos seres vivos á súa vida cotiá.  

Bloque  3. Cultura e vida en sociedade  

• Grupos sociais.  

• A familia:  

• Membros 

• Relacións de parentesco (Pais, irmáns, avós, tíos e curmáns). 

• Lugar que se ocupa na familia. A árbore xenealóxica. 

• Normas básicas de convivencia.  

• Funcións e ocupacións. 

• Costumes familiares.  

• Ornamentación 

• Tipos de familias: en función dos membros e da cultura.  

• A escola:  

• Membros: profesores titores, profesores especialistas, compañeiros, persoal 

non docente, pais.  

• Funcións e ocupacións de nenos e profesores.  

• Normas básicas de convivencia.  

• Espazos e materiais:  

o A casa: tipos (piso, casa rural, de cidade). Dependencias e funcións. 

Características e dirección da propia casa: rúa, número e piso. 

o A escola: dependencias, usos e funcións. Características da propia clase: 

recunchos, materiais, utilidade. Espazos do centro: patio, sala de 

psicomotricidade, aseos. 
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• Principais tarefas, funcións e actividades que se desenvolven na familia e a escola: 

tarefas cotiás, actividades e xogos escolares e pequenas responsabilidades.  

• Primeiros momentos temporais: tempo de lecer, de festa etc.  

• Trazos principais do medio: propiedades; tipos de paisaxes, o tempo atmosférico, 

a intervención humana na paisaxe.  

• Trazos principais da comunidade:  

o Ocupacións e servizos: medios de transporte, comercio, lecer, seguridade, 

sanidade e escola.  

o Profesións e as súas funcións: profesores especialistas, director de orquestra, 

policía, bombeiro, garda, o óptico, o dentista, o xardineiro, o agricultor, o 

apicultor, o coidador de aves. 

o Costumes, tradicións e festas vinculadas tanto ao medio social como natural  

o Deportes practicados no seu medio.  

o Obras artísticas moi representativas.  

o Normas de convivencia.  

o Mobiliario urbano.  

o A seguridade viaria: beirarrúas, semáforos, pasos de peóns. 

o A interculturalidade. 

• Os medios de comunicación interpersoal e medios de comunicación de masas.  

• Tecnoloxías da información e comunicación como elementos do seu medio.  

• Consumo responsable e solidario.  

• Identificación de comportamentos e actitudes adecuadas en relación ás normas 

que rexen nos diversos grupos aos que se pertence.  

• Participación nalgunhas das normas elementais de convivencia.  

• Discriminación das principais funcións dos membros da familia e a escola.  

• Establecemento de relacións de seguridade e confianza cos adultos cos que ten 

contacto (pais, coidadores, familiares, mestres).  

• Relación progresivamente máis rica cos seus iguais.  

• Aplicación de habilidades de autonomía na orientación nos espazos e percorridos 

habituais.  
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• Uso correcto das dependencias, espazos e materiais habituais.  

• Anticipación dalgunhas rutinas familiares e escolares cotiás.  

• Práctica responsable dalgunhas tarefas ou encargos sinxelos.  

• Participación activa nos preparativos e as celebracións dos costumes e tradicións 

escolares e familiares.  

• Interpretación das principais relacións de parentesco e elaboración de gráficos 

acerca da familia ( árbore xenealóxica).  

• Discriminación dalgúns tipos de familia en función dos seus compoñentes e da 

tradición cultural.  

• Identificación dalgunhas das características propias da paisaxe rural e a urbana. 

• Percepción das  modificacións que se producen na paisaxe e na vida das persoas co 

paso do tempo e das estacións.  

• Clasificación de servizos, espazos e profesionais en función de diversos criterios.  

• Correspondencias entre profesionais, funcións e ferramentas ou instrumentos que 

utilizan.  

• Exercitación de condutas responsables relacionadas coa educación viaria e a 

utilización dos medios de transporte.  

• Interpretación da mensaxe básica que transmiten os medios de comunicación e as 

tecnoloxías da información e a comunicación.  

• Participación en actividades relacionadas coas tradicións e as festas e en 

actividades deportivas.  

• Discriminación de obras artísticas pictóricas moi representativas do seu medio.  

• Exercitación do diálogo como vía básica na resolución de conflitos.  

• Interese por participar na vida familiar e escolar.  

• Esforzo por asumir pequenas responsabilidades e levalas a cabo con progresiva 

autonomía.  

• Desenvolvemento de actitudes de afecto, gozo, iniciativa, axuda e dispoñibilidade 

nas súas relacións cos membros dos grupos aos que pertence.  

• Respecto e participación na elaboración das normas que rexen a convivencia nos 

grupos sociais aos que pertence.  
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• Participación na suxestión de alternativas para a resolución de situacións 

conflitivas, solicitando a axuda do adulto de forma axustada.  

• Iniciación no respecto ante a diversidade de sexos, grupos étnicos e profesións.  

• Curiosidade por coñecer costumes e tradicións familiares diferentes dos propios.  

• Inicio na aceptación e respecto de diversas modalidades de familia.  

• Iniciativa crecente nas súas actividades escolares e familiares.  

• Iniciación no desenvolvemento de actitudes vinculadas ao consumo responsable.  

• Coidado dos medios naturais e sociais nos que desenvolve a súa actividade. 

• Curiosidade polas manifestacións, sucesos e acontecementos do medio.  

• Interese por coñecer e participar nos costumes e tradicións do seu medio e en 

actividades deportivas creando bo ambiente.  

• Familiarización con actitudes propias da educación para a cidadanía.  

• Curiosidade por coñecer as posibilidades dos medios de comunicación e das 

tecnoloxías da información e a comunicación.  

• Observación activa dalgunhas manifestacións artísticas do seu medio. 

• Asunción de actitudes necesarias para convivir pacificamente en sociedades 

plurais.  

7.2.5  Criterios de avaliación 

o Criterios de avaliación do currículo oficial 

1. Discriminar obxectos e elementos do medio inmediato e actuar sobre 
eles. Agrupar, clasificar e ordenar elementos e coleccións segundo 
semellanzas e diferenzas ostensibles, discriminar e comparar algunhas 
magnitudes e cuantificar coleccións mediante o uso da serie numérica. 

Preténdese valorar con este criterio a capacidade para identificar os obxectos e 

materias presentes no seu medio, o interese por exploralos mediante actividades 

manipulativas e establecer relacións entre as súas características ou atributos 

(forma, cor, tamaño, peso…) e o seu comportamento físico (caer, rodar, 

escorregar, botar…). 

Refírese, así mesmo, ao modo en que nenos e nenas van desenvolvendo 

determinadas habilidades lóxico matemáticas, como consecuencia do 

establecemento de relacións cualitativas e cuantitativas entre elementos e 
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coleccións. Tamén se observará a capacidade desenvolvida para resolver sinxelos 

problemas matemáticos da súa vida cotiá. 

Valorarase o interese pola exploración das relacións numéricas con materiais 

manipulativos e o recoñecemento das magnitudes relativas aos números 

elementais (p.ex. que o número cinco representa cinco cousas, 

independentemente do espazo que ocupen, do seu tamaño, forma ou doutras 

características) así como o achegamento á comprensión dos números na súa 

dobre vertente cardinal e ordinal, o coñecemento dalgúns dos seus usos e a súa 

capacidade para utilizalos en situacións propias da vida cotiá. 

Terase en conta, así mesmo, o manexo das nocións básicas espaciais (arriba, 

abaixo; dentro, fóra; cerca, lonxe…), temporais (antes, despois, pola mañá, pola 

tarde…) e de medida (pesa máis, é máis longo, está máis cheo). 

2. Dar mostras de interesarse polo medio natural, identificar e nomear 
algúns dos seus compoñentes, establecer relacións sinxelas de 
interdependencia, manifestar actitudes de coidado e respecto cara á 
natureza, e participar en actividades para conservala. 

Con este criterio valórase o interese, coñecemento e grao de sensibilización 

polos elementos da natureza, tanto vivos como inertes; a indagación dalgunhas 

características e funcións xerais, achegándose á noción de ciclo vital e 

constatando os cambios que este implica. 

Valorarase tamén se son capaces de establecer algunhas relacións entre 

medio físico e social, identificando cambios naturais que afectan á vida cotiá das 

persoas (cambios de estacións, temperatura…) e cambios na paisaxe por 

intervencións humanas. Mostraranse actitudes de coidado e respecto cara á 

natureza participando en actividades para conservala. Estimarase, así mesmo, o 

interese que manifestan polo coñecemento do medio, as observacións que fan, así 

como as conxecturas que sobre as súas causas e consecuencias formulan. 

3. Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do seu medio, 
algunhas características da súa organización e os principais servizos 
comunitarios que ofrece. Pór exemplos das súas características e 
manifestacións culturais, e valorar a súa importancia. 

Con este criterio avalíase o coñecemento dos grupos sociais máis próximos 

(familia, escola…), dos servizos comunitarios que estes ofrecen (mercado, 

atención sanitaria ou medios de transporte), e do seu papel na sociedade. 
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A toma de conciencia sobre a necesidade do social, estimarase verbalizando 

algunhas das consecuencias que, para a vida das persoas, tería a ausencia de 

organizacións sociais, así como a necesidade de dotarse de normas para convivir. 

Observarase, así mesmo, a súa integración e vinculación afectiva aos grupos 

máis próximos e a acomodación da súa conduta aos principios, valores e normas 

que os rexen. Especial atención merecerá a capacidade que nenas e nenos 

mostren para a análise de situacións conflitivas e as competencias xeradas para 

un adecuado tratamento e resolución das mesmas. 

Avalíase igualmente a comprensión dalgúns trazos ou elementos que 

identifican outras culturas presentes no medio, así como se establecen relacións 

de afecto, respecto e xenerosidade con todos os seus compañeiros e 

compañeiras. 
O Criterios de avaliación do proxecto curricular 

1. Participar nas tarefas e actividades do medio familiar, escolar e doutros grupos 

sociais aos que pertence, respectando normas básicas de convivencia.   

2. Expresar, de forma clara e coherente, algunhas características esenciais dos 

compoñentes dos grupos sociais aos que pertence.  

3. Relacionar algúns grupos sociais e actividades profesionais do medio propio 

atendendo ás persoas que os constitúen, tarefas, ferramentas, e instrumentos que 

utilizan.   

4. Utilizar estratexias para a resolución de conflitos que xorden nas relacións cos outros 

(escoitar, respectar as opinións alleas, chegar a acordos, achegar opinións...).   

5. Aplicar as normas de conduta, convivencia e seguridade viaria propias do medio 

social ao que pertence.  

6. Adoptar comportamentos adecuados asociados á seguridade no manexo dalgúns 

obxectos de uso cotián.  

7. Mostrar unha adecuada percepción espacio-temporal na que desenvolve a súa 

actividade.  

8. Describir as características e trazos básicos de animais e plantas do medio natural 

próximo.   

9. Clasificar animais en función de diversos criterios (trazos físicos, forma de 

alimentación, forma de reprodución, hábitat característico…)   
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10. Distinguir as normas básicas para a conservación do medio natural (aforro de auga, 

reciclaxe do lixo) describindo as accións diarias que o home leva a cabo no medio e 

que o benefician ou o prexudican.  

11. Expresar, de forma clara e coherente, a repercusión do seu comportamento no 

medio respecto da súa conservación e coidado  

12. Utilizar adecuada e selectivamente os sentidos para extraer información significativa 

na observación e exploración da realidade  

13. Describir as características e elementos principais do medio natural próximo e da 

paisaxe  

14. Recoñecer aqueles hábitos e bos costumes que lle axudarán a manter unha saúde 

adecuada  

15. Mostrar curiosidade e interese polos cambios e fenómenos do medio natural  

16. Realizar con esforzo, orde e precisión adecuada ao momento evolutivo, xoguetes e 

aparatos para as súas actividades cotiás  

17. Describir manifestacións do medio cultural distinguíndoas doutras culturas 

diferentes da propia  

18. Utilizar os primeiros números ordinais e cardinais, exercitándose na grafía dos 

mesmos e na conservación do número e a cantidade. 

19. Determinar algunhas propiedades dos obxectos e espazos cotiáns a través da 

aplicación de unidades de estimación da medida (tamaño, lonxitude, peso, 

capacidade e cantidade) 

20. Discriminar adecuadamente formas planas e corpos xeométricos en obxectos 

cotiáns.  

21. Estimar a duración e secuenciación temporal dalgunhas rutinas e acontecementos 

que se producen no seu medio máis próximo.  

7.3. ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

7.3.1. Descrición da área 

O tratamento educativo da área de coñecemento e experiencia que traballa as 

linguaxes ha de estar marcado pola necesaria integración coas anteriores. O impulso 

ás habilidades comunicativas favorece a autonomía no medio físico, natural, social e 

cultural. O desenvolvemento da capacidade de representación, que o progreso no 

dominio das linguaxes fai posible, ademais de estimular tamén a autonomía de acción 
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no medio, coopera na construción da identidade persoal. Así pois, as distintas formas 

de comunicación e representación serven de nexo entre o mundo exterior e interior ao 

seren instrumentos que fan posible a representación da realidade, a expresión de 

pensamentos, sentimentos e vivencias e as interaccións cos demais.  

Facilitarase que acomode os códigos propios de cada linguaxe ás súas 

intencións comunicativas, achegándose a un uso cada vez máis propio e creativo das 

devanditas linguaxes.  

As diferentes formas de comunicación e representación que se integran nesta 

área son: a linguaxe verbal, a linguaxe artística (plástica e musical), a linguaxe 

corporal, a linguaxe audiovisual e a linguaxe das tecnoloxías da información e a 

comunicación; estes últimas en certo xeito, e en determinados usos, integran as 

anteriores.  

A linguaxe oral é especialmente relevante nesta etapa, é o instrumento por 

excelencia de aprendizaxe, de regulación da conduta e de manifestación de vivencias, 

sentimentos, ideas, emocións etc. A verbalización, a explicación en voz alta, do que 

están aprendendo, do que pensan e o que senten, é un instrumento imprescindible 

para configurar a identidade persoal, para aprender, para aprender a facer e para 

aprender a ser. Coa lingua oral irase estimulando, a través de interaccións diversas, o 

acceso a usos e formas cada vez máis convencionais e complexas.  

O profesorado ofrecerá unhas pautas de linguaxe rica e correcta, xa que as 

habilidades lingüísticas do alumnado, en todas e cada unha das linguas do currículo, 

depende da calidade da linguaxe que oe e do apoio e a axuda que recibe desde os 

seus primeiros ensaios. É necesario non esquecer que para unha parte do alumnado 

de educación infantil, o centro escolar constituirá o único contexto onde poderá 

establecer contacto con modelos lingüísticos complexos e cunha linguaxe formal e 

culto.  

No segundo ciclo de Educación Infantil o alumnado haberá de descubrir e 

explorar 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, levarao, 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 a sensibilidade e curiosidade por coñecer 

outras linguas. Na introdución dunha lingua estranxeira valorarase a devandita 
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curiosidade e o achegamento progresivo aos significados de mensaxes en contextos 

de comunicación coñecidos, fundamentalmente nas rutinas habituais de aula.  

É preciso tamén un achegamento á literatura infantil, a partir de textos 

comprensibles e accesibles para que esta iniciación literaria sexa fonte de gozo e 

satisfacción, de diversión e de xogo.  

A linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación 

presentes na vida infantil, requiren un tratamento educativo que, a partir do uso, inicie 

o alumnado na comprensión das mensaxes audiovisuais e na súa utilización 

adecuada.  

A educación na comprensión e emprego da linguaxe artística fai referencia 

tanto á plástica coma á musical. A linguaxe plástica inclúe a manipulación de 

materiais, texturas, obxectos e instrumentos e o acercamento ás producións plásticas, 

para estimular a adquisición de novas habilidades e destrezas e espertar a 

sensibilidade estética e a creatividade. A linguaxe musical ofrece posibilidades de 

representación da realidade e de comunicación mediante os sons no tempo. 

A linguaxe corporal favorece o autocoñecemento, a identidade, a autonomía e 

a relación cos outros; a utilización do corpo, os seus xestos, actitudes e movementos 

poden ser estimulados e empregados cunha intención comunicativa e representativa. 

Especialmente interesante resulta a consideración do xogo simbólico e da expresión 

dramática como modo de manifestar a súa afectividade e de dar conta do seu 

coñecemento do mundo.  

As linguaxes contribúen tamén ao desenvolvemento dunha competencia 

artística que vai acompañada do espertar dunha certa conciencia crítica que se pon en 

xogo ao compartir cos demais as experiencias estéticas.  

En síntese, o valor formativo da área implica o progreso nos seguintes ámbitos de 

aprendizaxe e desenvolvemento: 

 A comprensión de mensaxes das persoas coas que estableza relación. 

 O emprego da lingua como instrumento de aprendizaxe, de representación, de 

comunicación e gozo, de expresión de ideas e sentimentos. 

 A valoración da lingua oral como un medio de relación cos demais e de regulación 

da convivencia.  

 A utilización de todas as linguaxes para expresar sentimentos, desexos e ideas, 

elixindo o que mellor se axuste á intención e á situación.  
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 O desenvolvemento dunha actitude de curiosidade e respecto cara ás diferentes 

linguas e modalidades lingüísticas.  

 A comprensión, a recreación e o gozo dalgúns textos literarios. 

 A toma de contacto cos usos sociais da lectura e a escritura explorando o seu 

funcionamento e valorándoas como instrumento de comunicación, información e 

gozo.  

 A observación interesada e a valoración de obras artísticas expresadas en 

distintas linguaxes. 

 O emprego de diversas técnicas artísticas para representar e comunicar mellor.  

 O inicio no uso oral doutras linguas do currículo para comunicarse en actividades 

dentro/fóra da aula, mostrando interese e gozo ao participar nestes intercambios 

comunicativos. 

7.3.2 Relevancia das competencias básicas no proxecto da área linguaxes: 

comunicación e representación. 

A área linguaxes: comunicación e representación determina un ámbito de 

experiencia e desenvolvemento de marcado interese para potenciar as competencias 

básicas. A relación máis marcada establécese coa competencia lingüística, cultural e 

artística, tratamento da información e competencia dixital e, naturalmente, iniciativa e 

autonomía persoal. Pero tamén comprobaremos vínculos definidos coas restantes. 

Polo que respecta á competencia en comunicación lingüística, cabe dicir 

que a área que integra as linguaxes desde a dobre vertente que a súa denominación 

comporta; os contidos refírense a estimular os aspectos comunicativo-expresivos, pero 

deixa patente que o propósito é favorecer a representación mental. Así, desde o 

traballo coa linguaxe verbal, no que se tratarán todas as habilidades lingüísticas (con 

especial atención á comprensión e expresión oral e á comprensión escrita), 

preténdese favorecer o desenvolvemento lóxico e as capacidades de relación cos 

outros. 

As linguaxes plástica visual e musical van constituír elementos de enorme 

proxección para expresar e representar tamén; o traballo que en todos estes dominios 

leve a cabo coopera tamén no estímulo ás competencias social e cidadá (linguaxe 

como vehículo de intercambio de ideas e sentimentos) e cultural e artística: 
variacións no uso das linguaxes, determinación das calidades estéticas dalgunhas 

obras literarias, plásticas, musicais, dramáticas; reaccións contra agresións que 

contaminen ou danen, manifestacións lingüísticas pouco afortunadas. As habilidades 

que conforman a competencia cultural e artística axudan ás nenas e nenos a xenerali-
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zar o seu dominio do corpo, a gozar con elas e ensínanlles, desde o xogo, a utilizar o 

lecer de forma activa, desenvolvendo valores de esforzo persoal solidario. 
A representación do espazo e o recoñecemento e emprego de contidos 

vinculados á xeometría (linguaxe plástica) e ao ritmo (música), tamén dispón un 

traballo de recoñecido interese para promover a evolución dos alumnos na 

competencia matemática. 

A área das linguaxes ocúpase dun xeito moi destacado de contidos 

relacionados coa competencia en tratamento da información e dixital. O ordenador 

e o resto dos medios audiovisuais son ferramentas atractivas para a nena e o neno 

que espertan o seu interese por xogar e aprender, son ferramentas para acceder á 

información e son tamén vía para expresar o que se sabe e o que se sente.  

A área estimula a competencia en coñecemento e interacción co mundo 
físico. Impulsa a apreciación do medio a través do traballo perceptivo e representativo 

con palabras, sons, formas, cores, liñas, texturas, luz ou movemento presentes nos 

espazos naturais e nas obras e realizacións humanas. O medio pode ser pretexto para 

a creación artística; o traballo coas diferentes linguaxes explórao, manipúlao e 

incorpórao recreándoo para darlle unha dimensión que proporcione gozo e contribúa 

ao enriquecemento da vida das persoas.  

A competencia para aprender a aprender vese impulsada grazas ás 

experiencias de manipulación de obxectos, de experimentación con técnicas e 

materiais, de verbalización e representación. O desenvolvemento da capacidade de 

observación expón a conveniencia de establecer pautas de análise, co obxecto de que 

o exercicio de observar, analizar e expresar proporcione información relevante e 

suficiente. Neste sentido, a área achega protocolos de indagación e planificación de 

procesos susceptibles de seren utilizados en diferentes aprendizaxes. 

 Autonomía e iniciativa persoal. As situacións de observación e expresión 

artística, de experimentación e verbalización favorecen o coñecemento dun mesmo, 

dos propios intereses, emocións e sentimentos, a exploración e indagación dos 

mecanismos apropiados para definir posibilidades, a busca de solucións, a adquisición 

de coñecementos e a elaboración de plans. Ao facer da exploración e a indagación os 

mecanismos apropiados para definir posibilidades, buscar solucións e adquirir 

coñecementos, promóvese de forma relevante a autonomía e iniciativa persoal. O 

proceso que leva ao neno desde a exploración inicial ata o produto final require  unha 

planificación previa e demanda un esforzo por alcanzar resultados orixinais, non 

estereotipados.  

7.3.3. Obxectivos 

O Obxectivos xerais da área 
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1. Utilizar a lingua como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaxe e gozo, 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.  

4. Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios mostrando actitudes de 

valoración, gozo 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 gozo.  

6. Acercarse 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 gozo ao participar nestes intercambios 

comunicativos.  

O  Obxectivos do proxecto curricular 

1. Producir mensaxes orais axustadas á situación e interlocutores empregando de 

forma apropiada a linguaxe corporal e, recoñecendo o seu valor, aumentar a 

expresividade e enriquecer os intercambios comunicativos. 

2. Valorar a importancia da linguaxe oral para expresar os propios sentimentos, ideas e 

necesidades.  

3. Comprender as mensaxes orais que lle envían os demais diferenciando 

progresivamente os diversos usos sociais da linguaxe oral.  

4. Comprender e utilizar símbolos sinxelos, valorando a linguaxe escrita como un 

medio de grande utilidade para a comunicación e para o lecer.  

5. Crear imaxes e producións plásticas cada vez máis elaboradas cunha adecuada 

coordinación e precisión motriz.  

6. Descubrir e experimentar as distintas posibilidades sonoras que ofrece a propia voz 

e algúns instrumentos e utilizalas como medio de expresión.   
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7. Coñecer as manifestacións musicais propias do seu medio e reproducir algunhas 

delas.  

8. Profundar nos recursos básicos para a expresión corporal (xesto, ton, voz, actitude 

corporal...) utilizándoos de forma axustada ao contexto interpretativo.  

9. Mostrar actitudes positivas cara ao uso de distintas formas de expresión e 

comunicación e respectar as normas básicas das mesmas 

10. Participar activamente nas situacións desenvolvidas na aula vinculadas á lectura.  

11. Valorar as producións artísticas propias, as dos compañeiros e as do medio, 

mostrando actitudes de interese e respecto.  

12. Desenvolver gradualmente valores estéticos a partir das posibilidades xeradas pola 

toma de contacto con obxectos de coñecemento apropiados expresados en 

diferentes  linguaxes.  

13. Comprender e expresar mensaxes sinxelas relacionando e integrando as 

posibilidades comunicativas das distintas dimensións lingüísticas da área.  

14. Interesarse pola comprensión e produción básica de mensaxes en lingua 

estranxeira.  

15. Crear producións, utilizando as posibilidades que lle ofrecen as tecnoloxías da 

información e comunicación.  

16. Utilizar gradualmente, de acordo cunha finalidade establecida, soportes, aparatos 

e producións propias das TICS.  

7.3.4  Contidos 

o Contidos do currículo oficial 

Bloque 1. Linguaxe verbal  

• Escoitar, falar e conversar:  

 Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos, para 

explorar coñecementos para expresar e comunicar ideas e sentimentos e como 

axuda para regular a propia conduta e a dos demais.  

• Uso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado e con crecente precisión, 

estruturación apropiada de frases, entoación adecuada e pronuncia clara.  

• Participación e escoita activa en situacións habituais de comunicación. 

Acomodación progresiva dos seus enunciados aos formatos convencionais, así 

como achegamento á interpretación de mensaxes, textos e relatos orais 

producidos por medios audiovisuais.  
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• Utilización adecuada das normas que rexen o intercambio lingüístico, respectando 

a quenda de palabra, escoitando con atención e respecto.  

• Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira en rutinas e 

situacións habituais de comunicación.  

• Comprensión da idea global de textos orais en lingua estranxeira, en situacións 

habituais da aula e cando se fala de temas coñecidos e predicibles. Actitude 

positiva cara á lingua estranxeira.  

• Aproximación á lingua escrita:  

• Acercamento á lingua escrita como medio de comunicación, información e gozo. 

Interese por explorar algúns dos seus elementos.  

• 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. Iniciación ao coñecemento do código 

escrito a través desas palabras e frases.  

• Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes da lingua escrita como libros, 

revistas, xornais, carteis ou etiquetas. Utilización progresivamente axustada da 

información que proporcionan.  

• Interese e atención na escoita de narracións, explicacións, instrucións ou 

descricións, lidas por outras persoas.  

• Iniciación no uso da escritura para cumprir finalidades reais. Interese e disposición 

para o uso dalgunhas convencións do sistema da lingua escrita como linearidade, 

orientación e organización do espazo, e gusto por producir mensaxes con trazos 

cada vez máis precisos e lexibles.  

• Acercamento á literatura:  

• Escoita e comprensión de contos, relatos, lendas, poesías, rimas ou adiviñas, tanto 

tradicionais como contemporáneas, como fonte de pracer e de aprendizaxe.  

• 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.  

• Participación creativa en xogos lingüísticos para divertirse e para aprender.  

• Dramatización de textos literarios e gozo e interese por expresarse con axuda de 

recursos extralingüísticos.  
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• Interese por compartir interpretacións, sensacións e emocións provocadas polas 

producións literarias.  

• Utilización da biblioteca con respecto e coidado, valoración da biblioteca como 

recurso informativo de entretemento e gozo.  

Bloque 2. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación  

• Iniciación no uso de instrumentos tecnolóxicos como ordenador, cámara ou 

reprodutores de son e imaxe, como elementos de comunicación.  

• Acercamento a producións audiovisuais como películas, debuxos animados ou 

videoxogos. Valoración crítica dos seus contidos e da súa estética.  

• Distinción progresiva entre a realidade e a representación audiovisual.  

• Toma progresiva de conciencia da necesidade dun uso moderado dos medios 

audiovisuais e das tecnoloxías da información e a comunicación.  

Bloque 3. Linguaxe artística  

• Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a linguaxe 

plástica (liña, forma, cor, textura, espazo).  

• 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 no medio.  

• Exploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos 

cotiáns e de instrumentos musicais. Utilización dos sons achados para a 

interpretación e a creación musical.  

• Recoñecemento de sons do medio natural e social, e discriminación dos seus 

trazos distintivos e dalgúns contrastes básicos (longo-curto, forte-suave, agudo-

grave).  

• Audición atenta de obras musicais presentes no medio. Participación activa e gozo 

na interpretación de cancións, xogos musicais e danzas.  

Bloque 4. Linguaxe corporal  
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• 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. 

o Selección e secuencia de contidos para o segundo nivel do segundo ciclo de 

educación infantil 

Bloque 1. Linguaxe verbal  

Escoitar, falar e conversar 

• Necesidades e situacións de expresión e comunicación oral máis habituais:  

o Respiración e prearticulación 

o Vocabulario relacionado con cada situación (co propio corpo, o colexio, a casa, 

os hábitos, as estacións, o medio social e natural). 

o Normas básicas que rexen os intercambios lingüísticos. 

o Necesidades: expresión e descrición de necesidades, emocións e intencións. 

Desexos e sensacións. Suxestións, achegas e desacordos. Gustos e 

preferencias. Alternativas para a solución pacífica de conflitos. Respostas 

afirmativas e negativas. 

o Nocións estruturais: adverbio de negación, nomes propios, derivación de 

palabras, conxuncións, pretérito perfecto, perífrases de futuro (vou + verbo), 

diminutivos e aumentativos, adxectivos cualificativos, pronomes posesivos; 

oracións coordinadas, subordinadas, afirmativas, interrogativas, exclamativas. 

o Formais orais socialmente establecidas: saúdos, presentacións, despedidas, 

peticións, expresións de axuda e agradecementos.  

o Os sons: do colexio, da casa, dos animais, da natureza, dos medios de 

transporte, dos medios de comunicación.  

• Situacións comunicativas  
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o Vinculadas á súa vida habitual: diálogos, conversas, situacións de xogo, 

rutinas. 

o Situacións comunicativas sinxelas en lingua estranxeira 

o Normas que rexen os intercambios lingüísticos 

Aproximación á lingua escrita:  

• Textos, manifestacións e soportes propios da lingua escrita. Normas na 

manipulación e a utilización.  

• As imaxes, os signos e símbolos como medio de comunicación, información e 

gozo.  

o Imaxes fixas: contos, ilustracións, fotos, láminas, carteis, imaxes da prensa 

(revistas e xornais). 

o Imaxes móbiles: cine, televisión, publicidade, programas informáticos, imaxes 

da interntet. 

• Grafomotricidade:  

o Grafía de números do 0 ao 9.  

o Trazos verticais, horizontais, circulares, oblicuos, aspas e cruces, espirais, 

festóns (ascendentes e descendentes). Bucles ascendentes e descendentes, 

ondas, ameas. Enlaces e combinacións. 

Achegamento á literatura:  

• Xéneros literarios: poesía (infantil e de tradición oral, o pareado), narración (conto 

e fábula), descrición e diálogo.  

• Textos de tradición cultural: contos, anécdotas, lendas, poemas, cancións, 

adiviñas, trabalinguas, coplas, romanzas e xogos de palabras.  

• Contos e historias inventadas.  

• Imaxes fixas e en movemento: láminas, bandas deseñadas, ilustracións, fotos, 

imaxes televisivas e informáticas.  

• Biblioteca de aula.  

Escoitar, falar e conversar 

• Expresión de mensaxes referidas a necesidades, emocións e informacións a 

través da combinación da linguaxe corporal, oral e plástica.  
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• Enumeración dos elementos principais (obxectivos e subxectivos) que transmiten 

as imaxes fixas ou en movemento.  

• Práctica de exercicios de respiración, prearticulación e sopro que faciliten o 

perfeccionamento (entoación e articulación) da expresión oral. 

• Interpretación das intencións comunicativas daquelas mensaxes que recibe de 

adultos e iguais. Familiarización con diversas intencións comunicativas que 

dependen das diversas situacións da vida cotiá.   

• Descrición dalgunhas das propiedades básicas dos obxectos, persoas e situacións 

cos que ten contacto habitual.  

• Utilización de oracións sinxelas (afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas, 

exclamativas, coordinadas e subordinadas); e das variacións que fan referencia a 

xénero, número, tempo, persoa.  

• Explicación dos propios intereses, gustos e preferencias.  

• Escenificación de situacións e intercambios lingüísticos vinculados á súa vida cotiá 

así como aos contos e outras manifestacións literarias.  

• Axuste do seu discurso e conduta comunicativa ás normas básicas que rexen os 

intercambios lingüísticos (escoitar, gardar silencio, responder, preguntar, 

interesarse polas suxestións doutros) e participación en conversas colectivas 

dirixidas polo profesor.  

• Reprodución e incorporación ao seu discurso de vocabulario básico e significativo 

vinculado a si mesmo, aos demais e ao medio no cal realiza habitualmente a súa 

actividade.  

• Achega de ideas e suxestións na participación en conversas colectivas  e diálogos.  

• Emisión de sinais extralingüísticos (entoación, xesticulación, expresións faciais) 

que faciliten e apoien a comprensión e expresión oral.  

• Expresión e ampliación progresiva de formas orais socialmente establecidas para 

saudar, despedirse, dar as grazas, pedir por favor, pedir axuda, expresar 

agradecemento e formular peticións.  

• Exercitación de habilidades de produción e comprensión de mensaxes simples en 

lingua estranxeira.  

Aproximación á lingua escrita:  
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• Ordenación de secuencias, imaxes en fotografías, historietas gráficas en soporte 

magnético etc.  

• Asociación de imaxes e símbolos (de carteis, gravados e fotografías) a palabras e 

textos escritos.  

• Identificación nalgúns soportes do contido escrito e o contido icónico: debuxos, 

sinais, pictogramas.  

• Interpretación do significado de símbolos relacionados co medio social e natural e 

vinculados ás palabras.  

• Lectura de imaxes móbiles relacionadas cos medios de comunicación e as TICs.  

• Elaboración de imaxes e símbolos para transmitir mensaxes sinxelas.  

• Aplicación dalgúns coñecementos convencionais relacionados coa lingua escrita 

(posición do libro, paso das follas, función das ilustracións, postura, prensión do 

lapis).  

• Exercitación de habilidades escritas básicas relacionadas coa grafomotricidade 

relativas a números e a trazos progresivamente máis complexos.  

• Combinación de trazos coñecidos.  

• Lectura global de frases e palabras moi significativas. 

Achegamento á literatura:  

• Narración de feitos, incidentes e acontecementos imaxinados ou da vida cotiá. 

Comunicación de ideas, sentimentos, emocións e necesidades nesas narracións.  

• Creación conxunta de contos e relatos.  

• Reprodución e comprensión da idea básica que transmiten algúns textos de 

tradición cultural (contos, poemas, cancións de roda, adiviñas, trabalinguas e 

xogos de palabras) individual e colectivamente.  

• Mantemento da escoita activa e a atención na lectura, e narración de textos por 

parte do adulto.  

• Manipulación de material relacionado coa literatura infantil (contos, poesías de 

tradición oral, cómics…)  

• Comprensión básica de narracións, contos e outras mensaxes lidas por un adulto.  

• Participación na organización, coidado e utilización da biblioteca de aula.  
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Escoitar, falar e conversar 

• Interese progresivo por participar en situacións comunicativas orais: diálogos, 

narracións, explicacións, regras de xogo.  

• Iniciativa crecente na suxestión de achegas nas situacións comunicativas nas que 

participa.  

• Interese pola mellora e enriquecemento das propias producións lingüísticas.  

• Actitude de escoita e atención en relación ás intervencións dos outros nas 

situacións comunicativas en que participa.  

• Curiosidade por coñecer e ir asimilando progresivamente as achegas, ideas e 

explicacións que recibe dos outros (adultos e nenos).  

• Gozo a través da elaboración de respostas creativas en narracións, descricións e 

dramatizacións.  

• Valoración da linguaxe como medio de comunicación cos demais e de planificación 

da propia conduta.  

Aproximación á lingua escrita:  

• Desenvolvemento de actitudes creativas na elaboración e lectura de imaxes e 

símbolos.  

• Gusto e gozo no contacto co material e as técnicas da expresión escrita.  

• Familiarización coas técnicas de grafomotricidade básica.  

• Curiosidade polo contacto coa lingua escrita como medio de comunicación e gozo.  

• Gozo a través da creación de oracións e relatos.  

Achegamento á literatura:  

• Familiarización con diversos textos de tradición cultural: contos, cancións, poemas, 

romanzas, adiviñas, da súa propia tradición cultural e doutras.  

• Gusto por atender a narracións de contos e outras manifestacións de literatura 

infantil.  

• Curiosidade pola lectura e secuenciación de imaxes.  

• Actitude de escoita activa na narración de contos que o adulto le.  

• Participación activa na recreación de textos de tradición cultural.  



PROXECTO CURRICULAR EDUCACION INFANTIL CEIP DE FIGUEIROA 
 

 61 

• Familiarización cos valores positivos que transmiten os contos e outras 

manifestacións da literatura infantil.  

 
Bloque 2: linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación 

• Instrumentos tecnolóxicos: ordenador, cámara, reprodutores de son e imaxe. 

• Producións audiovisuais: películas, debuxos animados ou videoxogos.  

• Normas de uso e coidado.  

• Aproximación á manipulación de instrumentos tecnolóxicos 

• Lectura de imaxes: denotativa, connotativa e crítica.  

• Percepción das diferenzas entre a realidade e a representación audiovisual 

• Elaboración de producións creativas utilizando soportes auditivos, visuais e 

audiovisuais.  

• Busca asistida de información e imaxes nas posibilidades dos programas 

informáticos e na internet.   

• Observación activa dalgunhas obras artísticas (fotografías, montaxes audiovisuais, 

seccións de documentais…) que utilizan novos soportes.  

• Aproximación á lectura crítica dos contidos que transmiten os medios de 

comunicación e as novas tecnoloxías.  

• Respecto das normas básicas de uso e prevención de situacións perigosas no 

contacto con aparatos  e producións.  

• Axuste da conduta a un gozo moderado dos medios de comunicación.  

• Desenvolvemento de respostas creativas a través das posibilidades das 

Tecnoloxías da información e a comunicación.  

• Aproximación a outras actividades de lecer e tempo libre alternativas ao consumo 

masivo dos medios de comunicación e as tics.  

Bloque 3. Linguaxe artística  

• Técnicas sinxelas de expresión plástica:  

 De pintura: debuxo, coloreado (con rotuladores grosos e finos, con témperas), 

estampación, esgrafiado. 

 De colaxe e papel: resgado, picado, pegado, cosido, recortado, colaxe e 

mosaico. 
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 De modelaxe: en volume e en plano (plastilina e papel maché). 

 De traballos manuais: maquillaxe, construción, papiroflexia, encaixado de  

pezas, composicións con figuras planas.  

• Materiais para a expresión plástica:  

 Funxibles: ceras, témperas, pintura de dedos, plastilina, arxila, papel, papel 

maché, rotuladores grosos e finos, pegamento, fariña. 

 Non funxibles: punzón, tesoiras, útiles de modelaxe, material de cosido, 

persoais. 

 De reciclaxe: caixas, envases, papel de xornais e revistas, las, teas, sementes, 

alimentos, materiais do medio natural. 

• Producións plásticas: composicións, murais colectivos, móbiles, ilustracións, 

obxectos de decoración para a aula, carteis con nomes propios, adornos do Nadal, 

maquetas, monicreques, disfraces, obxectos do medio social (elementos dun 

restaurante) e do medio natural (a granxa), mosaicos, postais.  

• Elementos básicos da expresión gráfica e plástica  

o Cores e Gamas de cores. 

o Propiedades básicas dos obxectos.  

o A figura humana.  

• Representacións artísticas de especial significación no seu medio cultural e outros 

próximos: fotografías, debuxos, pinturas, esculturas, ilustracións.  

• Artistas significativos e relación con técnicas características  

• Os sons:  

o Ruído, silencio, sons do medio, sons musicais. 

o Instrumentos musicais: naturais, propios das tradicións; de pequena percusión, 

de artesanía infantil. 

o A voz humana e o canto. 

o Música de diferentes estilos (para bailar, para durmir...). 

o Tipos de sons: de obxectos habituais, dos seres vivos, de instrumentos 

musicais. 
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o Propiedades dos sons musicais: intensidade (sons fortes-débiles)  duración 

(sons longos-curtos); altura (sons graves-agudos) e o timbre. 

• As propiedades sonoras do corpo. Instrumentos naturais:  

o Sons e ruídos producidos pola boca. 

o Sons e ruídos producidos polo seu propio corpo (internos e externos).  

o Ecos rítmicos corporais. 

• Son e movemento 

• O ritmo:  

o Tempo e acento. 

o A velocidade: ritmos rápidos e lentos. 

• Cancións: infantís, panxoliñas e danzas populares e libres, cancións asociadas ás 

rutinas da actividade cotiá (de presentación).  

• Xogos musicais e danzas.  

• Estilos musicais: música clásica, popular, intercultural, infantil, de baile e autores 

representativos.  

• Normas básicas na utilización, coidado e clasificado de técnicas e materiais de 

expresión plástica e musical. 

• Representación de obxectos, elementos sinxelos e persoas presentes no medio ou 

fantásticos a través da expresión plástica e musical.  

• Configuración de creacións que representen a figura humana a través de diversas 

técnicas plásticas e musicais.  

• Identificación das calidades básicas dos obxectos e materiais: cor, forma, textura, 

cheiro.  

• Elaboración de producións plásticas e musicais a través de diferentes materiais e 

técnicas; expresando con elas feitos, vivencias e desexos.  

• Utilización de útiles (pinceis, rotuladores, punzóns, instrumentos musicais naturais 

e de percusión) que esixan progresivamente maior precisión de movementos.  

• Exercitación de habilidades psicomotoras xerais e segmentarias no contacto con 

técnicas e materiais.  

• Control do trazo e a presión no traballo con diversos materiais.  
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• Identificación das propiedades básicas de manifestacións artísticas plásticas de 

especial significación.  

• Lectura, progresivamente crítica, de diferentes tipos de imaxes presentes no 

medio.  

• Elaboración da grafía do nome propio na creación de producións plásticas (carteis, 

postais, modelaxes).  

• Correspondencias entre producións e materiais e técnicas a empregar.  

• Elaboración a través da experimentación de diversas cores e gamas dos mesmos.  

• Utilización e conservación do material propio da expresión plástica e musical en 

base a unhas normas coñecidas e respectadas.  

• Aplicación de respostas creativas na realización de elaboracións plásticas e 

musicais.  

• Localización e identificación de sons propios do medio social e natural.  

• Imitación de sons do seu medio habitual: de persoas, animais, obxectos, 

máquinas, elementos do medio natural.  

• Exercitación de prácticas de relaxación, respiración, articulación e entoación.  

• Identificación dalgunhas das propiedades dos sons: altura, duración, timbre e 

intensidade.   

• Reprodución de sons co propio corpo, os obxectos cotiáns e os instrumentos 

musicais.  

• Recreación de secuencias rítmicas básicas e ecos rítmicos sinxelos.  

• Exercitación de movementos que marquen o pulso dunha canción, secuencia 

rítmica ou rima.  

• Recoñecemento e interpretación dos principais tipos de instrumentos musicais.  

• Discriminación do timbre, entoación e duración dos sons producidos por diferentes 

instrumentos naturais e musicais.  

• Interpretación dun repertorio elemental de cancións sinxelas.  

• Participación en pequenas coreografías e en xogos musicais.  

• Recoñecemento de melodías sinxelas.  

• Identificación  e comunicación dalgúns sentimentos e emocións que transmite a música.  
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• Escoita de pezas pertencentes a distintos estilos musicais: de baile, clásica, de tradición 

cultural, infantís, de roda…  

• Secuenciación das partes básicas dunha audición. 

• Elaboración de instrumentos musicais de artesanía infantil.  

• Familiarización con autores e artistas representativos do seu medio sociocultural e 

interpretación da idea principal na observación guiada dalgunhas obras plásticas. 

• Manipulación cos materiais básicos da expresión plástica e musical  

• Respecto polas normas no uso dos materiais.  

• Valoración das producións elaboradas polos seus compañeiros.  

• Curiosidade por utilizar unha gama cada vez máis ampla de técnicas e materiais 

de expresión plástica e musical.  

• Gozo a través da elaboración de producións plásticas e musicais propias e 

creativas.  

• Familiarización co patrimonio artístico do seu medio cultural e polo doutras 

tradicións coas que ten contacto.  

• Desenvolvemento progresivo do gusto e a valoración de aspectos estéticos.  

• Interese por comunicar vivencias, emocións e sentimentos a través da expresión 

plástica e musical.  

• Gusto por experimentar con diversos materiais.  

• Participación activa na realización de elaboracións plásticas  e musicais grupais.  

• Gozo a través da elaboración de obxectos decorativos e que faciliten a 

organización da clase.  

• Desenvolvemento dunha iniciativa crecente na exploración das posibilidades 

sonoras do corpo, dos obxectos do medio e dos instrumentos musicais.  

• Actitude de escoita durante as audicións.  

• Axuste ás normas: na utilización dos reprodutores de son, no contacto cos 

instrumentos musicais, na participación en xogos musicais. 

• Gozo a través da interpretación vocal e instrumental.  

• Gusto por unhas condicións acústicas equilibradas no ambiente no que desenvolve 

a súa actividade.  
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Bloque 4. Linguaxe corporal  

• Posibilidades expresivas asociadas ao propio corpo: movementos, xestos e 

expresións faciais.  

• Articulacións básicas do propio corpo.  

• Expresión corporal en combinación con outras modalidades expresivas.  

o Expresión corporal e oral (a dramatización) 

o Expresión corporal  e musical (son e movemento). 

o Expresión corporal e educación emocional (linguaxe corporal emocional). 

o Expresión corporal e expresión lóxico-matemática (nocións espaciais e 

temporais). 

• Elementos básicos da expresión corporal:  

o Movemento (xiros, rotacións, saltos, desprazamentos, escorregóns) e repouso.  

o Habilidades de coordinación óculo-manual e de manipulación de obxectos: o 

balón. 

o Respiración.  

o Relaxación.  

o Xestos 

• Técnicas da expresión corporal: mimo, imitación, escenificación, representación e 

dramatización; xogos de movemento e circuítos, bailes e danzas.  

• O folclore popular.  

• Calidades sensoriais dos obxectos: cor, textura, son...  

• Sentimentos básicos e a súa expresión (alegría, tristeza, anoxo, sorpresa, medo).  

• Nocións espaciais básicas (amodo-rápido).  

• Tipos de movementos e desprazamentos (fortes-frouxos).  

• Capacidades vinculadas:  

o O equilibrio (estático e dinámico) 

o A lateralidade 

• Exercitación das posibilidades expresivas básicas do propio corpo: movementos, 

sons, xestos, expresións faciais.  
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• Expresión corporal dos sentimentos básicos. 

• Interpretación dos sentimentos e emocións que recibe dos demais.  

• Asimilación de nocións de orientación espacial, situación e dirección:  

o cara a adiante / cara a atrás 

o a un lado / a outro lado 

o arriba/abaixo 

o a un lado / a outro lado 

o cara a dentro / cara a fóra 

o primeiro/último 

o enriba / no medio 

o dereita/esquerda 

o arredor  

o centro 

o amodo/á présa 

• Control progresivo da velocidade en desprazamentos e movementos.  

• Práctica dunha gama progresivamente máis ampla de movementos (globais e 

segmentarios) e de desprazamentos (deslizamentos, xiros, saltos…).  

• Manipulación sensorial de persoas, obxectos e materiais a través da man 

dominante e non dominante.  

• Imitación de personaxes a partir de diversas fontes (contos, cancións, situacións 

da vida cotiá). 

• Combinación de modalidades expresivas na representación de aspectos de si 

mesmo, os demais e o seu medio próximo.  

• Participación en xogos corporais, circuítos, bailes e danzas.  

• Reprodución corporal de secuencias rítmicas básicas.  

• Adaptación da postura ás esixencias da situación (empuxe, tracción…).  

• Exercitación de habilidades de equilibrio dinámico en diversos aparatos e con 

diversas alturas. 

• Coordinación de movementos xerais e segmentarios nas actividades propostas.  
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• Práctica de exercicios de respiración e tensión-distensión voluntaria de diferentes 

partes do corpo.  

• Iniciativa progresiva na exploración das  posibilidades expresivas do propio corpo.  

• Utilización das súas posibilidades expresivas, motoras e sensoriais para a 

comunicación de sentimentos, situacións e emocións.  

• Interpretación de diversos roles en representacións dramáticas.  

• Interpretación dos desexos, emocións e sentimentos que comunican a través do 

propio corpo os outros.  

• Gozo coa práctica e asistencia ás representacións dramáticas, cos xogos motores 

e de manipulación.  

• Curiosidade por coñecer manifestacións corporais e musicais que pertencen ao 

folclore popular.  

• Axuste dos propios movementos ás normas establecidas e aos movementos  dos 

demais na participación en expresións corporais.  

• Asimilación de pautas beneficiosas para o mantemento da saúde vinculadas coa 

actividade e o exercicio físico. 

• Respecto progresivo polas intervencións e elaboracións dos demais.  

• Participación activa nas actividades e representacións grupais.  

7.3.5.  Criterios de avaliación 

O Criterios de avaliación do currículo oficial 

1. Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación 
positiva cos seus iguais e coas persoas adultas, segundo as intencións 
comunicativas, e comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha 
actitude de escoita atenta e respectuosa. 

Mediante este criterio avalíase o desenvolvemento da capacidade para 

expresarse e comunicarse oralmente, con claridade e corrección suficientes, para 

levar a cabo diversas intencións comunicativas (pedir axuda, informar dalgún feito, 

dar sinxelas instrucións, participar en conversas en grupo). Valorarase o interese e 

o 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. 
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O respecto aos demais hase de manifestar no interese e a atención cara ao 

que din e no uso das convencións sociais (gardar a quenda de palabra, escoitar, 

mirar ao interlocutor, manter o tema), así como na aceptación das diferenzas.  

2. Mostrar interese polos textos escritos presentes na aula e no medio 
próximo, iniciándose no seu uso, na comprensión das súas finalidades e no 
coñecemento dalgunhas características do código escrito. Interesarse e 
participar nas situacións de lectura e escritura que se producen na aula. 

Con este criterio avalíase se os nenos e as nenas valoran e se interesan pola 

lingua escrita, e inícianse na utilización funcional da lectura e a escritura como 

medios de comunicación, de información e de gozo. Tal interese mostrarase na 

atención e curiosidade polos actos de lectura e de escritura que se realizan na 

aula. Observarase o uso adecuado do material escrito (libros, xornais, cartas, 

etiquetas, publicidade…). Valorarase o interese por explorar os mecanismos 

básicos do código escrito, así como o coñecemento dalgunhas características e 

convencións da lingua escrita, coñecementos que se consolidarán na Educación 

Primaria. 

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 por 

medio de diferentes materiais, instrumentos e técnicas propios das linguaxes 

musical, audiovisual, plástica e corporal.  

Observarase o gusto por experimentar e explorar as posibilidades expresivas 

do xesto os movementos, a voz e tamén a cor, a textura ou os sons.  

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. 

o Criterios de avaliación do proxecto curricular para o segundo nivel do segundo 

ciclo de educación infantil 

1. Participar en situacións de comunicación oral características do medio escolar 

(asembleas, diálogos) respectando as normas que fan posible o intercambio 

comunicativo.  

2. Mostrar unha progresiva destreza no emprego de recursos extralingüísticos na 

composición de textos orais   
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3. Elaborar contos, explicacións sinxelas orais nos que se presentan ideas, vivencias 

persoais.  

4. Memorizar e expresar de forma oral contos, poesías, adiviñas, refráns, 

trabalinguas, utilizando a pronuncia adecuada.  

5. Resolver o sentido de textos orais de uso habitual mediante a comprensión das 

ideas expresadas. 

6. Resumir as principais ideas expresadas en textos orais de uso cotián.  

7. Elaborar textos orais sinxelos para planificar e regular a propia conduta nos que se 

presenta de forma organizada a información.  

8. Responder preguntas de diferentes persoas, utilizando as regras básicas do 

intercambio comunicativo (escoitar, achegar opinións).  

9. Compor textos orais de diferente tipo utilizando oracións sinxelas (afirmativas, 

negativas, interrogativas, admirativas, exclamativas, coordinadas e subordinadas); 

e as variacións que fan referencia a xénero, número, tempo, persoa  

10. Utilizar estratexias de comprensión oral adecuadas nas audicións de narracións de 

literatura (escoita atenta, formulación de preguntas sobre información 

complementaria).  

11. Configurar pequenos textos escritos sinxelos utilizando adecuadamente distintos 

trazos, bucles, enlaces e combinacións na grafía.  

12. Buscar informacións sinxelas en textos impresos infantís (literarios, propios dos 

medios de comunicación, gráficos….), apoiándose nas súas imaxes fixas e 

móbiles.  

13. Mostrar curiosidade e interese por buscar informacións sinxelas sobre contos e 

outras manifestacións da literatura infantil, utilizando as tecnoloxías da información 

e a comunicación  

14. Expresar mediante producións plásticas vivencias, emocións, e situacións da vida 

cotiá.  

15. Mostrar unha progresiva destreza no desenvolvemento de elaboracións plásticas, 

corporais, musicais e escritas.  

16. Realizar elaboracións plásticas incorporando novas técnicas, materiais, cores, e 

producións, mediante a observación de producións de artistas significativos e as 

súas técnicas.  

17. Recrear con sons situacións concretas, identificando algunhas das calidades dos 

sons do medio (obxectos, instrumentos musicais, sons ambientais).  

18. Diferenciar distintos tipos de voces, instrumentos, ritmos, estilos musicais en 

manifestacións musicais colectivas nas que participa.  
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19. Utilizar os recursos expresivos da súa voz para expresar mediante producións 

musicais vivencias, emocións.  

20. Mostrar interese por incorporar ás producións propias os diversos recursos 

interpretativos ao seu alcance na elaboración de producións sinxelas, de forma 

individual e colectiva, de xeito desinhibido.  

21. Representar obxectos, elementos sinxelos, persoas, utilizando distintos materiais e 

apoiándose en experiencias vividas.  

22. Elaborar informacións sinxelas, utilizando as novas tecnoloxías e os medios de 

comunicación.  

23.  Explicar de forma sinxela as características de obras plásticas propias do seu 

contexto, expresando as ideas e sentimentos que lle suscitan.  

8.  CRITERIOS METODOLÓXICOS 

Os criterios metodolóxicos que seguimos son: 

 Formación personalizada: Atenderanse aos aspectos persoais dos alumnos: 

aos  

seus gustos, a súa personalidade, o seu carácter. 

 Desenvolvemento harmónico e integral: O neno/nena é unha unidade que está en  

constante interacción co seu contorno. Coa finalidade de favorecer un 

desenvolvemento global da persoa poténciase todos os ámbitos: 

o * Ámbito motriz (actividades psicomotrices, grafismo e educación 

sensorial) 

o * Ámbito cognitivo (construción da propia aprendizaxe mediante 

proxectos de traballo) 

o * Ámbito de relación interpersoal (aspectos que permiten ao 

alumno/a contar as súas vivencias e expresar as súas necesidades, 

desexos ou experiencias) 

o * Ámbito de actuación e inserción social (aspectos que axuden á 

persoa a ser membro da comunidade; foméntase a organización a partir 

de responsabilidades, cargos dentro do grupo, traballos en equipo, etc.) 

o *Ámbito de equilibrio persoal (refírese á necesidade de ter un bo 

nivel de autoestima, satisfacción sobre os propios actos ou 

producións...) 

 Metodoloxía activa: Experiencias, actividades e xogos 
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 En primeiro lugar, as actividades enfócanse a partir dunha actividade instintiva 

e espontánea do neno: o xogo, necesario para un axeitado desenvolvemento dos 

alumnos/as. 

 En segundo lugar, entendemos que a actividade é tamén necesaria para o 

proceso ensinanza–aprendizaxe sen caer nun activismo vacuo senón que o realmente 

importante é como os/as nenos/as interiorizan as aprendizaxes. 

 Consideramos que nestas idades unha actividade mental ten que ir precedida 

xeralmente por unha actividade manipulativa ou corporal. 

 Fomento da interacción: A relación con outras persoas permítenos  

acceder a novos significados a partir de compartilos cos demais. Por esta razón 

propoñemos distintos tipos de agrupamentos dos alumnos/as: colectivos, pequeno 

grupo, individuais, etc. 

 Relación escola – vida: Os nenos aprenden dentro e fóra da escola; a  

aprendizaxe escolar non debe supoñer unha ruptura coa aprendizaxe cotiá. O 

contorno ofrécelle aos nosos alumnos aprendizaxes, experiencias, situacións, 

materiais, contacto con códigos, integración na cultura, etc. Pretendemos aproveitar os 

estímulos do contorno. 

 Desenvolvemento da creatividade e do sentido crítico:  Fomentarase nos  

nenos a construción dunha personalidade propia que lles permite expresarse 

libremente e con respecto. Estimúlase a orixinalidade e a posibilidade de expresar as 

propias dúbidas e opinións. 

 Participación e colaboración das familias:  Integraremos ás familias  

como un elemento importantísimo dentro da educación. Elas colaboran ao longo de 

todo o curso en: aportar información nos proxectos de traballo, nas festas tradicionais, 

etc. 

 Fomento da autonomía: Estimulamos a acción autónoma do alumnado  

fomentando unha autonomía non só física senón tamén cognitiva. 

 Significación das aprendizaxes: Intentamos respectar os principios da  

aprendizaxe significativos: 

* Memoria comprensiva 

* Motivación 

* Aprendizaxe coherente, lóxico e ordenado 

*Aprendizaxe que se poida relacionar cos coñecementos previos 

* Funcionalidade 

 

9- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 Teremos en conta:  
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• Principio do respecto á diversidade: Respectamos as diferenzas individuais dos 

alumnos/as: as diversas bagaxes biolóxicas, as súas necesidades educativas especiais 

(discapacidades  e altas capacidades), as súas experiencias sociais e culturais, as 

distintas competencias e ritmos de vida e aprendizaxe. Consideramos que a existencia 

de diversidade na aula enriquece a súa personalidade de cara a unha futura integración 

no mundo social. 

  A primeira tarefa das mestras será detectar as experiencias previas, os ritmos de 

aprendizaxe e o nivel de desenvolvemento real dos nenos/as. Esta detección realizarase 

con actividades de avaliación inicial que faremos ao principio de cada unidade didáctica. 

Teremos en conta se hai nenos/as con NEE, así como os informes do equipo de 

orientación e os informes médicos.  

• Organización das actividades de reforzo e ampliación: O principio de  

heteroxeneidade lévanos á existencia de distintos ritmos e niveis de aprendizaxe nunha 

mesma aula. Uns alumnos necesitarán que se lles propoñan actividades de reforzo, 

mentres que a outros será necesario propoñerlles actividades de ampliación. 

 

10- CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

En Educación Infantil trátase todo de forma interdisciplinar tendo en conta os 

seguintes criterios organizativos: 

 A organización do tempo, do espazo, dos alumnos, da actividade... debe respectar as 

necesidades dos nenos/as destas idades. 

 As principais necesidades son: 

 Necesidade afectiva:  O neno/a ten que encontrar na escola puntos de referencia 

coa vida familiar, unha atmosfera acolledora; os recunchos cómodos,. A  

regularidade nos ritmos e rutinas axudan a acadar unha seguridade afectiva. 

 Necesidade de autonomía: O neno/a necesita medrar e temos que posibilitar 

accións, situacións e espazos onde desenvolver a súa estreada autonomía. O 

neno/a é capaz de actuar de forma independente cando os recursos materiais 

están preparadas para facelo, por iso temos que eliminar barreiras, permitir o 

acceso dos nenos/as aos materiais e pensar a ambientación e organización 

material da aula desde o punto de vista da altura e posibilidades motoras e 

cognitivas dos nenos/as que teñen que utilizala. 
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 Necesidade de movemento:  A nivel madurativo o neno/a de Educación Infantil é 

un ser en formación. Non é san para un axeitado desenvolvemento que pase todo 

o día sentado; é necesario que os nenos/as alternen diferentes posturas e 

diferentes posibilidades motrices ao longo da xornada escolar. Buscaremos 

espazos libres e amplos, onde poidan moverse libremente, e na distribución das 

actividades semanais será necesario organizar sesións de psicomotricidade, a ser 

posible desenvolvidas nun espazo axeitado e específico, que ofreza 

equipamentos estimuladores do movemento (colchonetas, ...) 

 Necesidade de socialización: Dentro da aula contaremos con espazos e 

actividades que permitan por un lado o illamento, a personalización e a 

individualización, así como os que permitan compartir e interactuar cos demais. 

Será necesario intercalar traballos persoais cos de grupo e intres de silencio e 

concentración coas discusións e o diálogo. 

 Necesidades fisiolóxicas: As necesidades fisiolóxicas indicarán a existencia de 

espazos limpos, agradables e cómodos onde poder realizar actividades 

relacionadas coa hixiene persoal, merenda, traballo, descanso, etc. 

 Necesidade de descubrimento, xogo, exploración e coñecemento:  As ganas de 

aprender, manipular, tocar, experimentar... dos nenos/as amósanos a importancia 

de ter na aula un ambiente rico en estímulos. Será necesaria a presenza de 

materiais diversos e variados (naturais, artificiais...). A importancia do xogo neste 

período levaranos a crear unha zona ou espazo de ocio simbólico. 

  ORGANIZACIÓN DO ESPAZO 

 Os criterios que debemos seguir para organizar e distribuír o marco espacial das 

nosas aulas deben respectar as necesidades básicas dos nenos/as polo que teremos en 

conta os seguintes aspectos: 

  O benestar:  A aula debe ser cómoda, con temperatura agradable, boa 

iluminación; é necesario controlar o son pois as súas interferencias poden 

provocar irritabilidade, cansazo ou distorsión da atención. 

 A accesibilidade e movemento: A disposición dos mobles ten que permitir que os 

nenos/as se movan pola aula con comodidade e que poidan acceder facilmente 

aos materiais. 

 A flexibilidade: É necesario que teñamos unha formulación multidisciplinar do 

espazo que nos permite diversos usos e diversas funcións en cada zona para un 

mellor aproveitamento. 



PROXECTO CURRICULAR EDUCACION INFANTIL CEIP DE FIGUEIROA 
 

 75 

 A aula terá zonas de traballo que promovan a sociabilización, como unha 

alfombra, recunchos de xogo simbólico... e outras zonas que promovan o 

illamento e o traballo individual como os recunchos de traballo ou mesas e 

cadeiras. 

 A acollida: A aula ten que ser un acercamento constante á vida familiar; 

deberiamos dotala de obxectos ou materiais relacionados co fogar e a vida cotiá 

dos nenos/as. O alumno/a ten que encontrar puntos de referencia na aula que lle 

dean seguridade afectiva. 

 Funcionalidade: O mobiliario e os obxectos da clase e a súa disposición e 

distribución teñen que estar pensados para o uso que se faga deles. 

 Seguridade e hixiene: Todos os instrumentos e mobles teñen que cumprir as 

normas de seguridade: esquinas redondeadas, pechaduras axeitadas... 

 Existen varias formas de organizar unha aula, sempre en función da metodoloxía 

de traballo que se queira levar a cabo (gran grupo, talleres, recunchos).  

 ORGANIZACIÓN DO TEMPO 

  Na organización do tempo teremos en conta:  

 flexibilidade entre os tempos dedicados ás actividades e os dedicados ao 

descanso, 

 equilibrio entre as actividades de concentración e actividades máis lúdicas,  

 diferentes tipos de agrupacións, 

 alternar actividades motrices con estáticas, manipulativas con cognitivas 

 O horario do recreo é o mesmo que para a etapa de primaria, as 11.45h 

rematando as 12.10h. 

 Temporalización anual:  As unidades temáticas serán polo xeral, quincenais ou  

mensuais mentres que os proxectos son máis variables. Poden ser de días, semanas ou  

meses. 

 

11 - MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 O material na aula de educación infantil é de suma importancia, poderíase dicir 

que case todo serve. 
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 Material aportado polos nenos: Este tipo de material non esixe un desembolso 

económico, máis ben é unha forma de crear unha comunidade casa - escola. Pódese 

incluír dentro deste tipo de material todo o que poidan aportar para as coleccións 

(chapas, fotos, xoguetes, debuxos, revistas, cromos, etc..). 

 Débese implicar dunha maneira directa aos pais no proceso educativo. O 

traballo destes pódese utilizar para: 

 Enriquecer os diversos recunchos de traballo 

 Favorecer a realización de obradoiros 

 Motivar un interese concreto que se queira traballar 

A relación dos pais coa escola enriquece en gran medida o proceso de 

aprendizaxe. 

TIPOS DE MATERIAL: 

 Material de desfeito: O profesor poderá traballar a recollida deste material: 

 Motivando a cooperación dos pais e dos nenos para reunir un material de xogo 

moi necesario 

 Con saídas en función da busca de obxectos determinados para a realización 

dunha actividade concreta 

 Encontrando pequenos “tesouros” que se gardarán na aula e que se utilizarán 

no momento oportuno 

 Material de aula: Dentro deste apartado agrúpase todo o necesario para poñer 

en práctica unha metodoloxía de recunchos e o material funxible (cartolinas, papel, 

témpera, ceras...) necesario para desenvolver un traballo globalizado na escola. 

 Material para o profesor: O profesor necesita duns recursos que respondan á 

pretensión de dar pautas que o axuden na elaboración das súas programacións e dos 

materiais curriculares que considere máis idóneos. Por tanto consideramos que en 

cada unidade necesita: 

 Unha xustificación da unidade didáctica que vai a traballar 

 Unhas ideas relativas ao  tema 

 Unha bibliografía de referencia 

 Unha exemplificación dun proxecto de traballo concreto 

 Unhas suxestións de actividades 
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 Uns obxectivos e contidos didácticos 

 Unhas pautas de avaliación 

 Un dossier de recursos onde se aporte unha recompilación de xogos, cancións, 

adiviñas, poesías, etc. 

• Libros: Elixiremos libros con imaxes atractivas, fáciles de interpretar, 

suxestivos, que abran portas aos porqués e aos comos, e que faciliten unha 

reorganización da maneira de representar a realidade, as causas, as emocións...que o 

neno ten nestas idades, ofrecendo imaxes e recursos gráficos moi diferentes tratando 

de non estereotipar a información visual que recibe o neno. Procuraremos que teña 

tamén fotografías para que poida ver imaxes reais das cousas. 

 Deben aparecer imaxes amplas, abertas, xeradoras de ambientes e contextos 

que en ocasións resalten detalles e aspectos parciais iniciando ao  neno ao  análises, 

incluíndo apoios gráficos para guiar a lectura visual ou resaltar aspectos relevantes da 

ilustración: viñetas, ordenación espacial, fichas, códigos sinxelos, etc. 

 Tamén se contará cunha biblioteca de aula onde se atopen textos do máis 

variados estilos: libros de contos, de receitas, cómics, dicionarios, de información, 

periódicos, etc. 

• Material audiovisual: en cada aula contamos con un radio-CD, un ordenador, 

software variado: xogos interactivos, películas,…; ademáis de conexión a INTERNET. 

Tamén disponemos de cámara dixital do ciclo. A nivel de centro temos aula de TIC´S 

con un ordenador por neno-a, PDI, cámara de video,…. 

 

12. - PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

o Xornadas no período de adaptación 

 O período de adaptación entendémolo como un proceso individual de cada 

neno/a e que depende dunha serie de factores: Idade dos nenos, número de irmáns e 

lugar que ocupa, situación familiar, experiencias de outras escolarizacións 

O neno/a tense que adaptar a: novos espazos físicos e novos materiais, novos 

hábitos, horarios, costumes, normas...; novas persoas: compañeiros, mestres...; 

separación do mundo dos pais 

Todos estes cambios proporcionan diferentes respostas: 

 Reaccións activas: choros, dependencia do adulto, regresións condutuais.. 

 Reaccións pasivas: inseguridade, desconfianza, illamento... 
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 No “programa de acollida” promovemos accións tanto para as familias como 

para o centro: 

A familia (pais, titores e neno/a): 

 Durante as vacacións falar favorablemente da escola e dos/as mestres/as 

 Responder ás preguntas que faga o neno/a sobre a escola 

 Iniciar cambio de horarios e hábitos 

Unha vez que empezou o curso é necesario recomendarlle: 

 Que non se desesperen se o proceso vai lento 

 Ser flexibles e tolerantes coas reacción dos/as nenos/as e non enganalo 

 Ser puntuais e non despedirse con dramas 

A escola: lévase a cabo unha serie de medidas de atención e acollida aos pais 

creando un clima de confianza e comunicación directa a través de diferentes medios: 

 Facendo unha reunión pais/mestres despois de pechar o período de matrícula, 

dándolle información das principais normas e liñas pedagóxicas (carta dirixida 

aos pais/nais...) 

 Nesta reunion informaráselle que para que os/as nenos/as sexan admitidos no 

mes de setembro terán que ter adquirido o control de esfínteres. Os que non 

asistan ou sexan de nova incorporación serán informados no momento da 

entrevista individual. Non se admitiran nenos/as con cueiro, salvo que sexan 

nenos/as con N.E.E., ou teñan un informe médico especificando que padece 

algunha patoloxía, ou tamén se dote as aulas de Educación Infantil de persoal 

cualificado para realizar esas tarefas 

A nivel organizativo as seguintes medidas: 

 Entrada gradual en grupos pequenos.  

 Horario reducido nos primeiros días de clase 

 Contar coa axuda dun mestre de apoio se as circunstancias o requiren 

A nivel de mestre 

 Fomentarase un clima de serenidade e harmonía dentro da clase onde o 

neno/a poida expresar a súa personalidade pero con certa disciplina 

 Crearase un ambiente rico en estímulos materiais e posibilitados de 

interaccións 

 Organizarase unhas rutinas que lle dean seguridade ao  neno/a 

 Programaranse, para as primeiras semanas, actividades adaptativas que serán 

curtas, flexibles e que propicien o coñecemento entre compañeiros, co 
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mestre/a, co medio escolar e na introdución dos hábitos de comportamento, 

autonomía e traballo como: 

- Coñecer a propia mesa, colgadoiro, etc. 

- xogos de presentación, 

- cancións,  etc. 

 

o A xornada despois do período de adaptación 

Esta xornada caracterizarase por: 

 O plan de rutinas que son as actividades que se producen cada día de forma 

regular  periódica: 

- a aplicación de hábitos de autonomía persoal (poñer e sacar os mandilóns, 

ir ao lavabo, etc.) 

- a aplicación dos hábitos de socialización (facer filas, saudar, incidencia de 

faltas, encargados, aniversarios, etc.) 

- a percepción do paso do tempo (anotación do día, mes, ano, estación, 

tempo, etc.) 

Este plan de rutinas é moi importante neste ciclo, porque: 

- Outorga seguridade e confianza nos nenos/as 

- Permítelles estruturarse a nivel de organización temporal 

- Posibilítalle a previsión e anticipación de situacións 

- Reforza a aprendizaxe dos contidos procedementais referente aos hábitos 

- Promove a aprendizaxe de contidos actitudinais 

 INFORMACION AOS PAIS/NAIS DO ALUMNADO EN PERIODO DE 

ADAPTACIÓN 

O inicio da escolarización é un período moi importante para os vosos fillos e 

fillas, xa que a escola vai ser a súa segunda casa, unha casa divertida onde os nenos 

e nenas van realizar grandes descubrimentos sobre as persoas e os obxectos que os 

rodean. 

Pero os nenos e nenas, para poder adaptarse a esa nova situación (coñecer 

novos amigos, amigas, mestres, novos espazos e materiais, etc,) precisan tempo. 

A este período de tempo chámaselle PERÍODO DE ADAPTACIÓN, e a vosa 

colaboración vai ser fundamental para que xuntos, profesorado e familias, axudemos a 

que vexan a escola infantil como unha casa que lles dá seguridade, confianza, que lles 

permite satisfacer as súas necesidades, que lles estimula, en resumo, unha casa onde 

crecer felices. 
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O PERÍODO DE ADAPTACIÓN no noso centro levarase a cabo de forma 

escalonada no mes de setembro. Deste xeito escalonado pretendemos poder prestar 

unha atención máis individualizada a cada neno ou nena, creando un ambiente de 

aula máis próximo e acolledor. 

O criterio para formar os grupos é a orde alfabética. 

O período de adaptación axustarase ás Normas fixadas pola Consellería de 

Educación. 

O horario durante o período de adaptación é de 12:00 h. a 13:45 h. Deben de 

especificar moi ben se os nenos/as van ir ou non no autobús e que liña lles 

corresponde. 

As mestras-titoras de 3 anos queremos dar información e orientación a pais e 

nais sobre algunhas ACTIVIDADES que podedes levar a cabo para axudar aos vosos 

fillos e fillas, e algúns CONSELLOS que podedes ter en conta para que o seu proceso 

de adaptación á escola se desenvolva do xeito máis eficaz posible. 

 CREAR ACTITUDES POSITIVAS RESPECTO Á ESCOLA INFANTIL: Frases 

como: vas coñecer novos amigos/as, a túa clase é moi bonita, xogarás moito… 

 NON FACENDO COMENTARIOS NEGATIVOS SOBRE A ESCOLA. Frases 

como: ¡xa verás cando vaias á escola!, ¡alí vaste enterar do que é ordenar!... 

 PROCURAR QUE SE RELACIONE CON NENOS E NENAS na súa mesma 

situación: saír ao parque, ao paseo… 

 PRESCINDIR EN PERÍODOS CURTOS DA PERSOA DE APEGO: 

deixándoo/a durante algunhas horas con algún familiar querido, avós, tíos, 

veciños… para que se relacione con outras persoas e a separación dos 

primeiros  días sexa menos dolorosa. 

 IR PRESCINDINDO DE OBXECTOS E SITUACIÓNS PROPIAS DA ETAPA 

ANTERIOR: Cadeira de paseo, chupete, biberón… 

 NENO OU NENA QUE SE ESCOLARICE, DEBE CONTROLAR ESFÍNTERES: 

saber ir ao baño  e que suban e baixen eles sós a roupa, aínda que non o 

fagan ben, van tomar confianza en sí mesmos.  

 ENSINARLLE a lavar as máns, sonar os mocos e limpar o cuíño.  

 VESTÍNDOOS CON ROUPA CÓMODA facilitamos o control de esfínteres, 

evitando os cinturóns, tirantes… Recomendamos chándal ou pantalón con 

cintura de gomas. 
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 NO CALZADO, CERRE  SEN CORDÓNS. 

 AS MOCHILAS  NON PODEN SER DE RODAS. 

 NON SE FAN CAMBIOS DE ROUPA, cando un neno/a se fai pis, chámase á 

familia para que o cambien. Recordarlles que se lles escapa o pis teñen que 

decirllo á profesora, pois ela pode non enterarse. 

 PROCURAR QUE FALEN CANDO PIDAN ALGO  e non o fagan con xestos ou 

sons onomatopeicos: guau por can, pi pi por coche… 

 FALARLLES CORRECTAMENTE para que escoite o idioma con boa 

pronunciación. 

 ACOSTUMALOS A RECOLLER cada cousa no seu sitio despois de utilizala. 

 PROCURAR NON ALONGAR AS DESPEDIDAS CANDO VAIAN AO 

COLEXIO, pensará que a separación vai ser máis prolongada. 

 CONTROLAR A AGRESIVIDADE. Se o voso fillo ou filla cando se lle nega o 

que pide reacciona pegando, dando patadas, mordendo… na escola tamén o 

vai facer, e creará conflictos a nivel social. 

 RESPECTANDO OS RITMOS DE DESCANSO E ALIMENTACIÓN. Procurar 

durante o verán ir cambiando o ritmo do neno/a pequeno/a ao horario do 

colexio, especialmente cando se achegue o tempo de acudir ao mesmo. 

O equipo de educación infantil funciona como tal e hai unha coincidencia plena nas 

normas que a continuación reseñamos, as cales son  coñecidas para as familias de 

alumnos/as xa escolarizados, e son fundamentais para unha boa marcha da escola. 

NORMAS  XERAIS: 

- Comunicar as faltas de asistencia. 

- En caso de que se recolla o rapaz durante as horas lectivas, é necesario cubrir 

un papel conforme o leva. 

- Comunicar  se algún neno ou nena usa o autobús para vir á escola pero non 

para volver para a casa, ou se determinados días da semana será recollido por 

outra persoa. 

- Se hai cambios nos números de teléfono, comuniquen os novos á titora e á 

secretaría do centro. Deixen sempre o teléfono de alguén a quen se poida 

chamar en caso de emerxencia. 
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- Se ao principio amosan temor, é algo normal, que en poucos días debería 

superarse, pero non debe quedar na casa. 

- Puntualidade, tanto nas horas de entrada como de saída. 

- Amosar interese polo traballo feito polo neno/a na escola. Respectar o 

ritmo de cada un sen establecer comparacións. 

- Alimentación: 

o Traer unha merenda axeitada en cantidade para evitar tirar coa comida. 

Tratar de que sexa saudable evitando a bollería e as chucherías. 

o Se algún neno ou nena ten intolerancia a algún alimento, debe facelo 

saber e acompañar de informe médico. 

o Almorzos: o plan madruga é unha solución para quen non ten máis 

remedio, pero temos que asumir que para eles supón unha carga de 

horario e teremos que deitalos moi cedo. A mañá fáiselles moi longa. 

- Saúde: 

o No caso de que o neno/a  teña unha enfermidade contaxiosa, non o 

traiades ao colexio. 

o Se algún neno ou nena presenta algún problema de saúde deben pedir 

ao pediatra un informe para o centro e telo en conta no proceso de 

aprendizaxe. 

- Roupa:  

o O mandilón debe ter unha asa longa, para facilitarlle ao rapaz que o 

colgue ben na percha.  

o As cazadoras, chaquetas e demais roupa deben ter o nome para evitar 

perdelas, e tamén unha cinta longa para colgar. 

o Cando planchen os mandilóns o fin de semana, non os abotoen, pois 

aos seus fillos/as dalles o dobre de traballo. 

o No beneficio do desenvolvemento da súa autonomía, ensinarémoslles 

aos nosos fillos/as a vestirse e desvestirse sós, e a recoller a súa roupa. 

A constancia e a paciencia serán fundamentais para esta aprendizaxe, 

pero proporcionaralle aos vosos fillos/as seguridade en sí mesmos. 
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- Socialización: 

o Que o saúdo forme parte da súa relación cos iguais e cos adultos: 

acostumarse a dicir ola! e adeus!. Non levar nunca un neno/a sen 

asegurarse de que a profesora se enterou de que o levaba (ao marchar, 

ás veces, as familias pregúntannos cousas e esa atención dispersa un 

pouco a que debería prestarse á saída). 

o Non aconselledes aos vosos fillos/as a que se defendan pegando, hai 

outras solucións. 

o Axudarlle no que precisa, sen sobreprotexer. O mimo excesivo vaino 

perxudicar cando sexa maior. 

o Obedecer: se o alumno/a entende que debe obedecer á profesora, 

aumentamos a súa seguridade e melloramos a súa relación cos adultos 

e co resto dos compañeiros. 

o Cando precisen chegar tarde, antes de entrar que chamen á porta. É 

algo que tamén ven facer ás súas mestras cando van a outra aula e que 

tamén lles pedimos que fagan eles cando van a algún recado. 

o Xoguetes da casa: poden traelos, pero non nos facemos responsables 

deles. Se vemos que non son axeitados, por pouco seguros para eles, 

non llos deixamos. 

o Calqueira cousa que ocurra no centro e que afecte á titoría, debe ser 

comentada en primeiro lugar ás titoras. 

o O neno/a é o mesmo na casa que na escola e unha liña de colaboración 

e información fluída entre a familia e o profesorado redundará nun 

beneficio para todos, pero sobre todo para eles. 

Moitas grazas por entendelo.  

 

     O EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 ANEXOS:    

1. ENTREVISTA INICIAL COA FAMILIA 
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2. DOCUMENTOS DE AVALIACIÓN (Orde do 25 de xullo de 2009 pola que se regula a 

implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia) 

1. ENTREVISTA INICIAL COA FAMILIA 
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2. DOCUMENTOS DE DE AVALIACIÓN (Orde do 25 de xullo de 2009 pola que se regula a 

implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia)  

ANEXO I: Informe Persoal 

ANEXO II: Informe de Avaliación Inicial 

ANEXO III: Informe Anual de Avaliación Individualizado 

Informe Individualizado Final do 2º ciclo de E.I. 

ANEXO IV: Informe Persoal por Traslado en E.I. 
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