
CURSO:4º EDUCACIÓN INFANTIL 
DATA: 12/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
CEIP O AREAL (Camariñas) 

CURSO 2019/2020 



 
 

ÍNDICE 
 
 
1. Competencias básicas e áreas. 

1.1.- Competencias básicas. 
1.2.- Área de coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal. 
1.3.- Área de coñecemento do contorno. 
1.4.- Área de linguaxes: comunicación e representación 
1.5.- Lingua estranxeira: Inglés 
1.6.- Relixión 
1.7.- Alternativa a relixión. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

11.1.- Competencias básicas. 
1.2.- Área de coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal. 
1.3.- Área de coñecemento do contorno. 
1.4.- Área de linguaxes: comunicación e representación 
1.5.- Lingua estranxeira: Inglés 
1.6.- Relixión 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

1. Competencias básicas e áreas. 
1.1.- Competencias básicas. 
 

 
ADAPTACIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

APRENDER A APRENDER 

 

Considerando que a Educación Infantil é  unha etapa de Ensinanza Globalizada, as 

Competencias básicas serán tratadas como un global dentro das actividades, xa 

que a realizacións das mesmas lles leva á consecución dunha maior autonomía , a 

través dunha incipiente iniciativa. 

As actividades propostas tratarán aspectos coma: 

- Nocións espaciais, temporais. 

- Uso de apps 

- Lectura de contos. 

- Realización de manualidades 

-  Observación do entorno 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

 

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 

E COMPETENCIA DIXITAL 

 

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

 

 
  



 
1.2.- Área de coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal. 

 
 

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE AVALIACIÓN 

• Coñecer o esquema 

corporal. 

• Recoñecer os coidados do 

corpo. 

• Desenvolver a percepción 

visual para resolver 

actividades de atención. 

• Participar en actividades 

en grupo. 
 

• O esquema corporal. 

• A saúde: lavado de 

mans, prevención de 

accidentes. 

• Percepción visual. 

• Interese por participar 

en xogos. 

• Nomear e recoñecer distintas 

partes do corpo. 

• Identificar os órganos dos 

sentidos e as súas principais 

funcións. 

• Identificar e expresar os 

propios sentimentos, 

necesidades 

e preferencias. 

• Adquirir hábitos relacionados  

coa hixiene, a saúde e o 

coidado dos espazos do 

contorno. 

• Resolver con autonomía 

adecuada á súa idade 

algunhas actividades da vida 

cotiá. 

• Identifica e nomea elementos de segmentos 

corporais. 

• Ten unha boa coordinación de movementos. 

• É capaz de relaxarse con facilidade. 

• Gústalle facer encargos e ter 

responsabilidades. 

• É quen de solicitar axuda cando a precisa. 

• Progresa no control dos seus sentimentos e 

emocións. 

• É autónomo/a no coidado de si mesmo/a. 

• Participa activamente nas actividades e 

tarefas. 

• Fai percorridos diversos mantendo o 

equilibrio. 

 

 
  



 
1.3.- Área de coñecemento do contorno. 

 
ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE AVALIACIÓN 

• Agrupar elementos 

segundo distintos criterios 

matemáticos. 

• Asociar os números 1, 2  

coa súa cantidade 

correspondente. 

• Escribir os números 1, 2 . 

• Clasificar obxectos 

segundo a súa lonxitude: 

longo/curto. 

• Discriminar a forma do 

cadrado en obxectos do 

contorno. 

 

• Os números 1, 2 : 

asociación 

número/cantidade. 

• Calidades dos obxectos: 

longo/curto. 

• Razoamento lóxico. 

• Interese por coñecer os 

números e a súa utilidade. 

• Interese por coñecer 

calidades dos obxectos. 

• O cadrado. 

 

• Identificar os atributos e 

calidades de elementos 

para establecer 

relacións de 

agrupamentos, orde  

e clasificación. 

• Utilizar o reconto como 

estratexia de 

estimación. 

• Situarse a si mesmo e 

obxectos  

no espazo. 

• Identificar formas 

xeométricas  

en obxectos do 

contorno. 

• Ordena obxectos segundo un criterio: tamaño, 

forma... 

• Asocia algúns números coas cantidades que 

representan. 

• Recoñece algunhas figuras xeométricas: 

rectángulo, cadrado, círculo, triángulo. 

 

 
  



1.4.- Área de linguaxes: comunicación e representación 
 

 
ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE AVALIACIÓN 

• Identificar a linguaxe oral 

como medio de expresión, 

comunicación e resolución  

de conflitos. 

• Expresar verbalmente 

sentimentos, necesidades, 

ideas e desexos. 

• Comprender ordes 

sinxelas. 

• Identificar as imaxes que 

pertencen a un conto. 

• Adquirir habilidade e 

coordinación na realización 

dos trazos propostos. 

• Realizar composicións 

creativas utilizando o 

debuxo e a pintura. 

• Explorar as capacidades 

expresivas propias para 

realizar obras plásticas 

persoais. 

• Textos orais: poemas, 

contos, chistes e 

adiviñas. 

• Trazo semicircular. 

• Expresión de ideas, 

sentimentos e 

necesidades. 

• Técnicas plásticas: 

debuxo e pintura. 

• Xogos simbólicos. 

• Emprego da voz para 

cantar fragmentos 

sinxelos de cancións. 

• -As cancións e a súa 

letra. 

• Colaboración cos iguais 

e co adulto nas súas 

danzas. 

• Reproducción de 

patróns de 

movementos 

acordados. 

• Utilizar de forma 

progresiva  

un léxico variado con boa 

pronunciación e con 

crecente precisión en 

oracións. 

• Empregar as normas que 

rexen  

o intercambio lingüístico. 

• Escoitar e comprender 

distintos xéneros 

textuais tanto 

tradicionais coma 

contemporáneos. 

• Interpretar e valorar 

obras plásticas do 

contorno. 

• Realizar obras plásticas 

persoais empregando 

distintos materiais  

e técnicas. 

• Adapta a súa voz 

segundo as necesidades 

para cantar. 

• Recorda os fragmentos 

das cancións: texto e 

• Escoita con atención a lectura de diferentes 

textos literarios: contos, relatos, lendas, poesías, 

rimas, adiviñas... 

• Explora as posibilidades plásticas e creativas de 

distintos útiles (rasquetas, cepillos, esponxas, 

pinceis...) como recursos e medio de expresión. 

• Acórdase das cancións e fragmentos de música 

traballados. 

• Participa activamente nas interpretación de 

danzas colectivas e individual. 



• Memorizar os textos das 

cancións e a súa melodía. 

• Participar nas danzas 

colectivas e individuais. 

• -Expresión libre de 

movementos corporais. 

 

melodía. 

• Colabora co grupo e 

divírtese nas danzas 

interpretadas. 

• Recorda os patróns 

rítmicos traballados. 

• Crea libremente 

pequenos patróns que 

inclúe nas suas danzas. 
 

 
  



1.5.- Lingua estranxeira: Inglés 
 

LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE AVALIACIÓN 

 Coñecer historias e cancións 

sobre os xoguetes, as comidas 

e as partes da cara e do corpo.  

 Os xoguetes e como 

podemos usalos. 

 Mostra interese polas 

historias e polas cancións 

traballadas. 

 Mantén unha actitude positiva cara á lingua 

estranxeira. 

 Participar en xogos 

interactivos dispoñibles en 

internet sobre os xoguetes, as 

comidas e as partes da cara e 

do corpo. 

 As comidas e hábitos 

alimenticios saudables. 

 Participa activamente nos 

xogos realizados. 

 Participa empregando formas non lingüísticas 

(xestos, accións) en actividades desenvolvidas na 

lingua estranxeira. 

  Vocabulario básico das 

partes do corpo e da cara. 

 Mantén unha actitude 

positiva cara os recursos 

empregados. 

 Participa activamente nas actividades que combinan 

o uso da lingua e a resposta corporal implicada pola 

orde emitida. 

    Emprega expresións convencionais de cortesía de 

saúdo, na lingua estranxeira. 

    Emprega expresións convencionais de cortesía de 

despedida na lingua estranxeira. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  



1.6.- Relixión 
 

RELIXIÓN 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE AVALIACIÓN 

-Valorar a saúde como un gran 

regalo de Deus. 

-Interese por conseguir unha 

alimentación saudable. 

-Identifica alimentos bos e 

saudables. 

-Valora a saúde como un regalo de Deus a tódalas 

persoas. 

-Apreciar a alegría que produce 

compartir cos demais. 

-Valoración da importancia de 

compartir. 

-Enumera comportamientos 

que impliquen compartir cos 

demais. 

-Recoñece  a alegría que produce compartir cos 

demais. 

-Valorar a importancia de 

formar parte dunha familia. 

-Toma de conciencia do que 

supón formar parte dunha 

familia. 

-Enumera os motivos polos 

que sente alegría por formar 

parte dunha familia. 

-Expresa satisfación pola familia que ten. 

-Coñecer o relato bíblico  “O 

bautismo de Xesús” 

-Interese  por coñecer como 

foi o bautismo de Xesús. 

-Identifica obxetos 

relacionados co bautismo. 

-Recoñece a auga como signo fundamental do 

Sacramento do Bautismo. 

-Descubrir que Xesús nos 

quere e nos axuda. 

-Interiorización de 

importancia de demostrar 

amor cara os demais. 

-Describe escenas de amor 

cara os demais. 

-Recoñece a Xesús coma un amigo que nos quere e 

nos axuda. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
  



 
1.7.- Alternativa a relixión. 

No tocante ao alumnado que escolleu alternativa á relixión durante o primeiro e o segundo trimestre estiveronse traballando aspectos relacionados 

con diferentes valores que o equipo de ciclo considerou necesarios a través de diversos recursos bibliográficos. Describiráse a forma na que se estaba a 

proceder a continuación. 

En primeiro lugar, realízase a lectura dun conto previamente escollido e posteriormente realízanse certas actividades encamiñadas a reforzar 

conceptos, temáticas, valores, normas… recollidas no conto. Isto atópase en relación estreita co traballado na aula pola titora, para evitar que os 

aspectos reforzados na sesión reservada para a alternativa á relixión supuxesen unha ruptura coa programación de aula. 

Neste caso, e tendo en conta a situación actual, para o terceiro trimestre continúase unha dinámica moi similar. A úncia adaptación é a forma de 

presentar o conto, xa que esta se realiza a través de medios telemáticos. Asociado aos contos escollidos transmíteselle ás familias unha serie de 

actividade a realizar na casa.  



 

 
 

2. Avaliación e cualificación  
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DAS ÁREAS GLOBALIZADAS 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: Observación dos dous primeiros trimestres na aula e comunicación coas familias. 

Instrumentos: Actividades realizadas nas dúas primeiras avaliacións 

 

Cualificación final 

Valoración dos indicadores do primeiro e segundo trimestre, empregados para avaliar o terceiro trimestre. 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN PARA A ÁREA DE INGLÉS 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa do alumnado nas dúas primeiras avaliacións. 

Instrumentos: Actividades desenvolvidas, caderno de notas do mestre. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Como se están levando a cabo contidos xa 

traballados na primeira e segunda avaliación, farase unha valoración dos indicadores do primeiro e segundo 

trimestre, que se terán en conta para avaliar a terceira avaliación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN PARA A ÁREA DE RELIXIÓN  

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: 

-Avaliación global, contínua e formativa, consistente en tarefas de repaso e ampliación, tendo en conta o traballo 

realizado na primeira e segunda avaliación. 

Instrumentos: 

-Tarefas recibídas de entrega. 

-Rutinas e constancia por parte do alumnado, que en infantil é de carácter voluntario. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

-O procedemento para obter a cualificación final de curso será baseada nos traballos realizados no primeiro e 

segundo trimestre 

-Os ítems marcados se valorarán coa cualificación SD, EP,NM. 



 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

ÁREAS GLOBALIZADAS 

 

 

 

 

Actividades 

 

Incidirase no reforzo das aprendizaxes e competencias realizadas nos dous primeiros trimestres. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Enviaráselle ás familias material para que traballen cos nenos/as dentro das súas posibilidades (apps, contos, 

material imprimible). Unha semana antes do estado de alarma incorporouse unha nena que descoñece o 

idioma e polo que non é factible o traballo de Educación Infantil (sobre todo a pola nula relación directa coa 

mestra e a imposibilidade de interacción cos iguais). 

 

Materiais e recursos 

 

Apps, enlaces (contos, actividades, blogs), material imprimible, Tokapp School 

  

 
INGLÉS 

 

 

Actividades 

 

• Actividades de recuperación. Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres. 

• Actividades de repaso. Das aprendizaxes e competencias realizadas nos dous primeiros trimestres, así 

como en cursos anteriores. 

• Actividades de ampliación. Naqueles tópicos correspondentes á terceira avaliación que xa se 

traballasen na primeira e segunda avaliación. 



Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Na etapa de educación infantil aínda non se traballan contidos escritos en lingua estranxeira, só a nivel oral 

(comprensión e expresión oral), polo que se lle mandaron ás familias recursos dispoñibles en internet que 

traballen esas dúas habilidades básicas, a través de cancións, contos e xogos. 

Intentouse en todo momento buscar recursos atractivos e que lle resulte motivador ó alumnado. 

 

Materiais e recursos 

 Fíxose uso de contos e cancións dispoñibles na páxina de youtube, xogos de memoria, de relacionar e de 

escoller de entre varias opcións despois de escoitar un estímulo auditivo. 

 
 

RELIXIÓN 

 

 

 

 

Actividades 

 

• Actividades de recuperación. Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres. 

• Actividades de repaso. Das aprendizaxes e competencias realizadas nos dous primeiros trimestres. 

-Realización de actividades de repaso moi sinxelas  de carácter voluntario. 

-Debuxar, descubrir,identificar, significados relixiosos de expresiones etc. 
 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

     -Activa e participativa. Promove o diálogo entre a familia e os nenos/as, que potencia o desarrollo persoal do    

neno/a 

   - Para o alumnado sen conectividade empregarase o teléfono para iniciar contacto. 

 

Materiais e recursos 

   -Tarefas  e propostas de actividades sinxelas elaboradas polo profesor. 

   -Enviánse as actividades e propostas a través de TOKAPP. 



 
 

4. Información e publicidade 
 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 

 

Por medio da aplicación Tokapp School 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


