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

 

 

ADAPTACIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística Fai referencia ao emprego da linguaxe como instrumento de 
comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e 
comprensión. 

Trabállanse ditas competencias 
co envío de actividades do tipo 
de:  

 Lectura de pictogramas, 
imaxes,... 

 Nocións temporais, 
cuantitativa, cualitativas. 

 Procura de información da 
contorna, recordo de 
vivencias pasadas, … 

 Desenvolvemento da 
habilidade tecnolóxica na 
realización de actividades 
interactivas. 

 Lectura de contos que nos 
axudan a comprender os 
comportamentos sociais que 
se levan a cabo na 
actualidade.  

 Realización de manualidades 
como monicreques, 
representación dun 
cadro,actividades musicais 
(baile e canto) e corporais, 
ambas con xogos en 
movemento… 

Tendo en conta que cada unha 
das actividades enviadas para 
traballar as competencias lles 
axuda na súa autonomía, 
melloran a súa iniciativa, 

 
Competencia matemática 

Consiste na habilidade de coñecer, empregar e relacionar números, 
símbolos e formas de expresión matemática, tanto para a resolución 
de problemas como para interpretar e ampliar os coñecementos 
cualitativos e espaciais da realidade. 

 
Competencia no coñecemento e a interacción co 

mundo físico 

Refírese á interactuación co contorno físico para acadar o seu 
coñecemento e protección, así como o desenvolvemento do 
pensamento  científico que axude á interpretación da información 
que se recibe sobre dito contorno. 

 
Tratamento da información e competencia dixital 

Consiste en dispoñer de habilidades para buscar, procesar e 
comunicar información, desenvolvendo habilidades cos diferentes 
soportes: oral, impreso, audiovisual dixital ou multimedia. 

Competencia social e cidadá Posibilita a comprensión do contorno social máis próximo, a 
cooperación, a convivencia e o exercicio da cidadanía democrática. 

 
 

Competencia cultural e artística 

Trata de  coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, desenvolvendo 
actitudes de creatividade, respecto e de conservación do patrimonio. 

 
Competencia para aprender a aprender 

Supón dispoñer de habilidades para aprender de xeito eficaz e 
autónomo de acordo coas propias necesidades. 

 
 

Autonomía e iniciativa persoal 

Fai referencia á toma de conciencia e aplicación de valores e actitudes 
persoais como a responsabilidade, perseveranza, auto-coñecemento, 
auto-estima, a creatividade, autocrítica, o control emocional, a 
capacidade de elixir, de calcular riscos e de afrontar problemas. 



axudando así a súa capacidade 
de aprender a aprender. Se 
esquecer que todas as 
actividades que se levan a cabo 
son globalizadas tal é como 
esixe a etapa de Educación 
Infantil. 

 

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

 

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

INDICADORES DE AVALIACIÓN 

 Recoñecer, identificar as 
diferentes partes do corpo, 
tomar conciencia do seu 
esquema corporal. 

 Desenvolver a psicomotricidade 
fina e conseguir unha progresiva 
habilidade manual. 

 Identificar as sensacións e 
percepcións a través dos 
distintos sentidos e lograr a 
percepción e estruturación 
espazo-temporais co propio 
corpo.  

 Adquirir e progresar na 
adquisición de hábitos e 
actitudes relacionadas co 
benestar e cunha vida saudable.  

 Desenvolver unha maior 
autonomía na realización das 
actividades na vida cotiá e 
empregar adecuadamente as 
instalacións evitando riscos e 

 Recoñecemento das 
características do propio 
corpo, das posibilidades e 
limitacións propias e alleas, 
partindo do respecto ás 
diferenzas.  

 Identificación e construción do 
esquema a partir de 
sensacións e percepcións a 
través dos sentidos. 

 Actuación autónoma nas 
actividades da vida cotiá en 
colaboración e cooperación 
cos demais. 

 Utilización adecuada das 
instalacións e obxectos, 
evitando accidentes e riscos. 

 Adquisición de hábitos de 
hixiene e saúde, valorando a 
necesidade de desenvolverse 
en espazos limpos e 
ordenados e colaborando no 

 Recoñece, identifica e 
representa o corpo na súa 
globalidade e  as súas diferentes 
partes.  

 Coordina e controla o seu corpo, 
as súas posibilidades motrices e 
adáptao ás características dos 
obxectos, á acción e á vida cotiá. 

 Recoñece os sentidos e 
identifica percepcións e 
sensacións. 

 Resolve con iniciativa e 
autonomía as actividades da 
vida cotiá, colabora en tarefas, 
acepta as normas, e emprega 
adecuadamente as instalacións 
evitando riscos e accidentes. 

 Manifesta hábitos de saúde, 
alimentación saudable, hixiene 
corporal e benestar utilizando 
adecuadamente espazos e 
materiais. 

 Identifica e nomea elementos de 
segmentos corporais. 

 Logra un esbozo da figura humana, 
diferenciando: cabeza e corpo, brazos, 
mans, pernas e pes. 

 Identifica diferentes sensacións auditivas, 
diferenciando e identificando diferentes 
tipos de son e a súa intensidade.  

 Ten confianza nas súas posibilidades nas 
tarefas habituais. 

 É quen de solicitar axuda cando a precisa. 

 Intégrase en xogos de grupo, cooperando 
cos demais nenos e nenas. 

 Controla as emocións e impulsos 
negativos. 

 Recolle e coloca os obxectos habituais da 
clase. 

 Participa nos xogos cunha postura 
colaborativa e non dominante nin 
submisa. 

 Participa activamente nas actividades e 
tarefas. 



accidentes. 

 Valorar as súas posibilidades e 
limitacións e as dos demais, 
establecendo relacións 
afectivas, de respecto e de 
amizade. 

seu mantemento.  
 

 Constrúe unha autoimaxe 
positiva, identifica semellanzas e 
diferenzas entre as outras 
persoas establecendo relacións 
afectivas, de respecto e de 
amizade. 

 É capaz de concentrarse un tempo na 
mesma actividade. 

 Toma conciencia da necesidade de 
alimentarse de forma saudable. 

 

 

1.3.- Área de coñecemento do contorno. 

 

 

ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE AVALIACIÓN 

 Participar de xeito cada vez máis 
autónomo nas dependencias do 
centro e colaborar no seu 
coidado. 

 Tomar conciencia dos outros e 
establecer relacións de 
comunicación cos adultos e 
compañeiros e compañeiras da 
escola. 

 Coñecer algunhas das formas de 
organización da vida humana e 
valorar a súa utilidade. 

 Desenvolver actitudes de 
respecto, observación e 
experimentación dos elementos 
do contorno e identificar algúns 
dos factores que inflúen nos 
cambios aos que están 
sometidos. 

 Coñecer e participar en festas, 
tradicións e costumes da súa 
comunidade e do contorno 
próximo ao que pertencen. 

 Uso das nocións cualitativas, 
cuantitativas e espazo-
temporais básicas para 
describir obxectos e situacións 
do contorno e resolver 
problemas da vida cotiá. 

 Proposición e resolución de 
situacións problemáticas 
sinxelas coa utilización de 
xogos  que unen o razoamento 
e a reflexión. 

 Observación e recoñecemento 
do medio físico e natural do 
seu contorno máis próximo, 
identificando e observando os 
cambios que se producen no 
mesmo. 

 Gozo ao realizar actividades 
en contacto coa natureza, 
valorando o contorno, 
desenrolando actitudes e 
respecto. 

 Valoración do coñecemento 

 Explora, agrupa, clasifica e 
ordena os obxectos e elementos 
do contorno inmediato e actúa 
sobre eles, recoñecendo os seus 
atributos e calidades.  

 Describe e representa dun xeito 
elemental a situación das 
propias nenas e nenos en 
relación aos obxectos e ás 
demais persoas usando 
vocabulario topolóxico 
elemental. 

 Usa e comprende nocións 
temporais básicas ordenando 
temporalmente feitos referidos 
á súa vida. 

 Interesase polo medio natural e 
os seus cambios, identificando 
algúns dos seus compoñentes e  
establecendo relacións sinxelas 
de interdependencia. 

 Manifesta actitudes de coidado 
e de respecto cara á natureza e 

 Realiza exploracións e experimentacións 
cos materiais que se lle ofrecen. 

 Interésanlle os números e o seu emprego 
na vida cotiá. 

 Asocia algúns números coas cantidades 
que representan. 

 Representa cantidades empregando 
diferentes estratexias (debuxando os 
obxectos, raias, etc).  

 Ordena temporalmente as súas 
descricións utilizando correctamente as 
nocións: onte, hoxe, mañá. 

 Diferenza os días da semana en relación 
coas actividades que se fan 
habitualmente. 

 Identifica algunha característica e función 
vital dos seres vivos. 

 Describe características físicas (partes, 
forma, cor...) e funcionais (alimentación, 
desprazamento...) de animais e plantas. 

 Goza ao realizar actividades individuais e 
de grupo en contacto coa natureza. 

 Amósase sensible cara á conservación e 



 Empregar as posibilidades da 
forma de representación 
matemática para describir 
algúns obxectos e situacións do 
contorno, as súas características 
e propiedades, e algunhas 
accións que se poidan realizar 
sobre eles, prestando atención 
aos resultados obtidos. 

 Empregar o coñecemento 
matemático para comprender 
situacións e resolver problemas 
establecendo relacións, 
ordenando, comparando, 
cuantificando, medindo, 
pesando, etc. 

dos outros e das relacións de 
comunicación cos iguais e cos 
adultos.  

 Coñecemento e valoración das 
formas de organización da 
vida humana e a súa utilidade. 

 Coidado e uso correcto dos 
materiais cotiás de uso 
individual e colectivo. 

 Recoñecemento dos signos de 
identidade cultural da lingua 
galega e participación na 
conmemoración de festas, 
costumes e tradicións. 

participa en actividades para 
conservala.  

 Identifica e coñece os grupos 
sociais máis significativos do 
contorno e algunhas 
características da súa 
organización. 

 Recoñece, identifica e pon 
exemplos sinxelos dalgúns 
servizos comunitarios. 

 Recoñece algunhas 
manifestacións culturais 
próximas e doutras realidades, 
valorando a súa diversidade e 
riqueza. 

mantemento de ambientes limpos e non 
contaminados. 

 Identifica que os seres vivos seguen un 
ciclo vital: nacen, medran, reprodúcense e 
morren. 

 Maniféstase integrador/a: comparte 
material, cede ante os conflitos, colabora 
co resto do grupo... 

 

 

1.4.- Área de linguaxes: comunicación e representación 
 

 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE AVALIACIÓN 

 Empregar as distintas formas de 
linguaxe como instrumentos de 
comunicación, de expresión de 
sentimentos, de representación 
e de aprendizaxe. 

 Participar en conversas, diálogos 
e dramatizacións, con interese e 
autonomía, para comunicas as 
súas ideas, intereses, opinións, 
emocións e sentimentos a 
través de calquera medio de 
expresión. 

 Comunicarse oralmente nas 
dúas linguas oficiais con 

 Utilización e valoración da 
lingua oral para evocar e 
relatar feitos, para expresar e 
comunicar ideas... 
participando en situacións de 
comunicación, respectando 
quendas e escoitando. 

 Utilización oral das dúas 
linguas oficiais con diferentes 
contextos e interlocutores, e 
con distintos propósitos e 
interese pola interacción oral 
na lingua estranxeira. 

 Achegamento á lingua escrita 

 Usa a lingua oral do modo máis 
axeitado para unha 
comunicación positiva con iguais 
e con persoas adultas, segundo 
as intencións comunicativas. 

 Comprende mensaxes orais 
diversas, mostrando unha 
actitude de escoita atenta e 
respectuosa. 

 Amosa unha actitude positiva 
cara á aprendizaxe da dúas 
linguas oficiais, interesándose 
por participar en interaccións 
orais en rutinas, xogos e 

 Participa activamente nas conversas da 
aula. 

 Mantén unha actitude de escoita e 
respecto cara ás demais persoas. 

 Comprende as explicacións que se dan na 
clase. 

 Reproduce, tendo en conta as diferentes 
etapas individuais no proceso de 
adquisición da lingua escrita, ... 

 Respecta e coida a biblioteca da aula. 

 Escoita con atención a lectura de 
diferentes textos literarios: contos, 
relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas.... 

 Amosa imaxinación e iniciativa nas súas 



distintos propósitos, con 
diferentes interlocutores e en 
diferentes contextos, e iniciarse 
no uso oral dunha lingua 
estranxeira. 

 Iniciarse na linguaxe escrita e 
valorala coma un instrumento 
de información e como medio 
de comunicar desexos, 
emocións... 

 Comprender, reproducir, 
reescribir, dentro das súas 
posibilidades, distintos tipos de 
textos. 

 Utilizar as técnicas básicas das 
distintas formas de 
representación para aumentar 
as posibilidades expresivas 
(pintura, modelado, 
canto,ritmo, mimo, 
dramatización...). 

 Participar con gusto nas 
actividades musicais propostas 
respectando aos demais nas 
súas producións. 

 Apreciar as producións artísticas 
propias e as alleas. 

 Achegarse ao coñecemento, 
emprego e valoración das TIC 
como ferramentas de busca de 
información, creación, expresión 
e comunicación. 

 

como medio de comunicación, 
información e gozo, e 
iniciación no seu uso en 
situacións contextualizadas e 
reais. 

 Identificación e reprodución 
de liñas e trazos. 

 Exploración das posibilidades 
plásticas, musicais e teatrais 
como recursos e medios de 
expresión e comunicación, 
coa memorización e recitado 
dalgúns textos. 

 Apreciación das producións 
artísticas propias e alleas. 

 Recoñecemento da 
comunicación humana por 
manifestacións non verbais. 

 Identificación e coñecemento 
das diferentes tecnoloxías 
como fontes de información, 
de comunicación, de 
expresión, de exploración e 
investigación. 

 Emprego axeitado á situación 
dos diferentes parámetros do 
son (altura, intensidade, 
duración e timbre) 
incrementado a súa 
creatividade. 

 Emprego correcto, dentro das 
súas posibilidades, das 
diferentes tecnoloxías da 
información. 

situacións habituais de 
comunicación. 

 Amosa interese polos textos 
escritos iniciándose no seu uso e 
na comprensión das súas 
finalidades, interesándose e 
participando nas situacións 
significativas de lectura e 
escritura que se producen na 
aula. 

 Expresase e comunicase 
utilizando medios, materiais e 
técnicas propios das diferentes 
linguaxes artísticas e 
audiovisuais. 

 Valora positivamente as 
producións artísticas propias e 
alleas. 

 Utiliza, na medida das súas 
posibilidades, a linguaxe 
audiovisual e as tecnoloxías da 
información e comunicación 
como vehículo de expresión e 
comunicación. 

producións plásticas. 

 Participa na planificación do proceso de 
elaboración dunha obra artística plástica. 

 Participa con interese en actividades 
expresivas musicais. 

 Valora e respecta as producións musicais 
dos compañeiros e compañeiras. 

 Demostra interese e gusto polas 
actividades nas que se empregan as TIC. 

 

 
 
 
 



 

1.5.- Lingua estranxeira: Inglés 
 

 

LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE AVALIACIÓN 

 Coñecer historias e cancións 
sobre os xoguetes, as prendas de 
vestir e os animais. 

 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, a roupa e os animais. 

 Vocabulario das prendas de 
vestir e a súa relación coas 
condicións climáticas. 

 Participa activamente nos xogos 
realizados. 

 Participa empregando formas non 
lingüísticas (xestos, accións) en 
actividades desenvolvidas na lingua 
estranxeira. 

  Os animais salvaxes.  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. 

  Descrición dos animais 
indicando a cor, nomeando as 
súas partes do corpo, número 
de patas, etc. 

  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 

 Descubrir o corpo como un 
regalo de Deus. 

 Admiración polo perfecto 
funcionamento do Corpo. 

 Imita xestos relixiosos, 
empreñando diferentes partes do 
Corpo. 

 Valora ás persoas como o máis 
importante que creou Deus. 

 Coñecer o relato bíblico “O 
nacemento de Xesús. 

 Alegría por poder celebrar o 
Nadal. 

 Identifica os personaxes do 

 Belén. 

 Recoñece que o máis importante do 
Nadal é celebrar o nacemento de Xesús. 

 Descubrir a importancia de ter 
unha familia. 

 Actitude de alegría po 
pertencer a unha verdadeira 
familia. 

 Distingue comportamentos de 
axuda e colaboración na familia. 

 Identifica a familia como as persoas que 
comparten as súas vidas e se queren. 

 Expresar alegría por poder 
acompañar a Xesús o Domingo 
de Ramos. 

 Recoñecemento da palma 
como un dos símbolos 
representativos. 

 Identifica o Domingo de Ramos 
como unha festa dedicada a 
Xesús. 

 Coñece algún feito relativo o Domingo 
de Ramos. 

 Coñecer o relato bíblico” Xesús e 
os nenos” 

 Valoración da importancia de 
ter a Xesús como amigo” 

 Explica o contido do relato bíblico 
“ Xesús e os nenos” 

 Escoita con interese os diferentes 
relatos lidos na aula. 

 
 

1.7.- Alternativa a relixión. 
 

 No tocante ao alumnado que escolleu alternativa á relixión durante o primeiro e o segundo trimestre estivéronse traballando aspectos 
relacionados con diferentes valores que o equipo de ciclo considerou necesarios a través de diversos recursos bibliográficos. Describirase 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 única 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 E DAS COMPETENCIAS 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

A avaliación será global, continua, formativa e sistemática. Esta avaliación orientarase a seguir a evolución dos 
procesos de desenvolvemento dos nenos e nenas e a toma das decisións, precisas para adecuar o deseño e 
desenvolvemento da nosa acción educativa, así como as necesidades e logros detectados. 

Instrumentos: 

Para análise dos datos recollidos empregarei a triangulación como técnica que me permitirá avaliar o proceso de 
ensino aprendizaxe a través dos diversos enfoques: das fontes (informes, observación, aportacións das familias), 
temporal (avaliacións inicial, continua e final), espacial (realizada dentro ou fora da aula, na casa, nas saídas...), de 
métodos e técnicas (segundo a información recollida a través da observación), das diferentes avaliacións realizadas 
polos mestres e mestras implicados neste proceso e das familias. 

 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A avaliación do alumnado só se pode facer da súa participación, xa que non hai instrumentos obxectivos para a 
avaliación da realización das diferentes actividades, polo que a avaliación do terceiro trimestre farase tendo en 
conta só os coñecementos e habilidades adquiridas no primeiro e segundo trimestre. 



 
 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN PARA A ÁREA DE INGLÉS 

 
 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa do alumnado. 
  

Instrumentos: Actividades desenvolvidas, caderno de notas do mestre. 

 

Cualificación final 

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, continua e formativa, consistente en tarefas de repaso e ampliación, tendo en conta o traballo 
realizado  na primeira e segunda avaliación. 

Instrumentos: 

Tarefas recibidas 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 será baseada nos traballos realizados no primeiro e segundo trimestre. 

-Valorarase os ítems marcados coa cualificación SD, EP, NM. 



 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

ÁREAS GLOBALIZADAS 

 
 
 
 

 

Actividades 

As actividades propostas son tanto individuais, como para todo o grupo. 
 
Actividades individuais: 
Enlaces de páxinas web onde atopar recursos e materias para a realización de actividades plásticas, musicais, 
experimentos, xogos, lecturas, actividades impresas... 
 
Actividades para o grupo (en coordinación co alumnado do centro): 
Montaxe dun cadro: realizaron a actividade de representar un cadro facendo un collage coa cadro orixinal e 
a súa representación, axuntando un traballo escrito co título e a autora ou autor, entre outros. 
As praias: a nivel de centro vamos a realizar un libro interactivo da vila de Camariñas e o alumnado de 6º 
Educación Infantil debe realizar unha actividade sobre as praias, canda alumna e alumno entrega un total de 
5 imaxes que recollen o seu traballo realizado sobre a praia que lle tocou, para que despois a titora e a 
mestra de apoio fagan unha montaxe das praias de Camariñas, axuntando así ao libro interactivo do centro. 
 

 

Metodoloxía  

A programación das actividades ten en conta as situacións persoais do alumnado, tanto na posibilidade 
de realizar as actividades como nos medios e recursos cos que contan. É por iso que non se establece unha 
temporalización ríxida para realizar as mesmas e só constitúen propostas para realizar actividades de reforzo 
e repaso dos contidos xa traballados, seguindo o ritmo individual de traballo. 

 

Materiais e recursos 

Facilitáronse materiais e recursos web tanto para a realización do traballo individual, como colectivo. Estes 
recursos e materiais foron variados, iso quere dicir que se mandou recursos e materiais que lle ensinaran a 
crear, a traballar directamente sobre el ou para imprimir. Desta maneira asegurámonos que todas e todos 
poidan facer uso dos recursos que lle son enviados, dunha maneira ou de outra. 

 
 
 
 
 
 
 



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. 
 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 expresións, etc.. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 -Activa e participativa. Promove o diálogo entre a familia e o neno/a. Potenciando o desenvolvemento persoal 
do neno/a. 
 -Para o alumnado sen conectividade empregarase o teléfono para iniciar o contacto. 

 

Materiais e recursos 

 -Tarefas e propostas de actividades sinxelas elaboradas polo profesor. 
-Envíanse as actividades a través de TOKAPP. 



 

4. Información e publicidade 

 
Información ao alumnado e ás 

familias 

A comunicación coas familias e o alumnado fíxose en dúas fases. Dende o cese da actividade lectiva presencial 
ata a semana de vacacións(semana santa), a comunicación e proposta de actividades foi a través do tokapp. 
No momento da avaliación, empregouse a aplicación de Abalar. Nunha segunda fase, o contacto foi por 
correo electrónico, tokapp e chamadas de teléfono. Tamén se fixo eco dalgunhas actividades a través do blog 
do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


