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I.- INTRODUCIÓN

Este  curso  ......................  que  comeza  ,   a  Escola  Infantil  Municipal  “  O
BOSQUE” conta con 8 unidades e cada unha delas terá dúas persoas o cargo
dos nenos/as. As unidades estarán  repartidas do seguinte xeito:

Aulas de 0-1 anos 

Aula A
 Mestra:  Rosa Lourido
 Educadora: Mar Noguera

Aula B
 Educadora: Mónica Seoane
 Educadora: Carmen Campos

Aulas de 1 -2 anos

Aula A
 Educadora: Sandra Santiso
 Educadora: Lucía Regueiro

Aula B
 Mestra: Rosa Rial
 Educadora: Alba I. Freiría

Aula C
 Educadora:Susana Seoane
 Educadora: Carmela Outeiro

Aulas de 2 – 3 anos

Aula A
 Educadora: Mar Alvarez
 Educadora: Eva García

Aula B
 Mestra: Ana Porto
 Educadora: Maite Patiño

Aula C
 Educadora: Pili Souto
 Educadora: Miki Villar

Cada idade ten as súas características determinadas  e cada nen@ o seu ritmo
de aprendizaxe propio, tendo en conta todo isto expoñeremos  a continuación
a Programación Anual que a Escola levará a práctica durante  o curso 2018-
2019.
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II.- OBXECTIVOS XERAIS 

 Identificar e expresar as súas necesidades básicas de saúde e benestar,
de xogo e de relación e resolver autonomamente algunhas delas me-
diante estratexias e actividades básicas de coidado, alimentación e hi-
xiene.

 Descubrir, coñecer e controlar progresivamente o seu propio corpo, os
seus elementos básicos, as súas características, valorando as súas po-
sibilidades e limitacións, para activar de forma cada vez máis autónoma
nas actividades habituais.

 Relacionarse cos adultos e con outros nen@, percibindo e aceptando as
diferentes emocións e sentimentos que se lle  dirixen,  expresando os
seus e desenvolvendo actitudes de interese e axuda.

 Observar e explorar activamente o seu entorno inmediato e os elemen-
tos  que  o  configuran  e,  coa  axuda  do  adulto  ir  elaborando  a  súa
percepción dese entorno, e atribuíndolle algunha significación.

 Regular paulatinamente o seu comportamento en propostas de xogo,
de rutinas e outras actividades que lle presenta o adulto, gozando coas
mesmas e empregándoas para dar cauce ós seus intereses, coñece-
mentos, sentimentos e emocións.

 Coordinar a súa acción coa acción dos outros, descubrindo pouco a
pouco que os demais teñen a súa propia identidade, as súas pertenzas
e relacións, e aceptándoas.

 Comprendelas mensaxes, ordes que nos contextos habituais se lle diri-
xen, aprendendo progresivamente a regular o seu comportamento en
función deles.

 Comunicarse cos demais empreñando a linguaxe oral e corporal para
expresar os seus sentimentos, desexos e experiencias e para influír no
técnicas e recursos máis básicos.

 Coñecer algunhas manifestacións culturais do seu entorno, amosando
actitudes de respecto, interese e participación cara elas.
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III.- PROGRAMACIÓN

AULAS DE 0 - 1 ANOS

INTRODUCIÓN

No mes de setembro empeza un novo curso . Este ano estamos na clase de 0-
1 anos e polo tanto recibimos a todos os nen@s por primeira vez.  No mes de 
xuño tivemos un primeiro encontro cas familias para  coñecernos e explicarlles
como nos organizamos na nosa escola. Somos conscientes que  é  unha  
decisión difícil deixar unha criatura tan indefensa nun lugar diferente ó  entorno
familiar e separado da figura de apego.  Nós  imos preparar esta chegada á 
escola  con ilusión  para que este proceso resulte  o menos traumático posible
tanto para as familias coma para os cativos e nós mesmas.
No momento de facer esta programación aínda non temos a ratio completa e 
polo tanto non sabemos as idades de todos os bebés. Tampouco  coñecemos
as súas particularidades e polo tanto esta proposta é orientativa e susceptible 
de cambios.
Coma sempre estamos divididos en dúas clases pero compartiremos moitos 
momentos do día.
Dende o nacemento o bebé comeza a adaptarse, con maior ou menor 
dificultade, o mundo exterior, empeza a moverse na vida.  Os bebes son 
curiosos, responden e móstranse receptivos a todos os aspectos do entorno.  
Cando os bebés entran na nosa escola teñen máis de 4 meses . Imos describir
de maneira xeral aqueles logros que poden  alcanzar no primeiro ano de vida. 
Temos que deixar claro que a evolución do nen@ require ir superando diversas
etapas e nós trataremos de estimulalo sen forzalo. 
A continuación describimos de maneira xeral algúns dos logros que  son 
capaces de alcanzar os  bebés  de 4 a seis meses: 

• Soster a cabeza cando está sentado e mantela erguida.
• Cando está boca abaixo levantar  a cabeza e o peito.
• Importante o  control da musculatura abdominal.
• Sorrir ante un coñecido.
• Mirarnos ós ollos.
• Agarrar obxectos que colgan de maneira  voluntaria.
• Pasar obxectos dunha man á outra.
• Intentar  dala volta e levantar o corpo apoiando as mans.
• Gústalle moito que o acariñes e lle des masaxes.
• Presta  atención ó  que lle dicimos e responde con sons.
• Descobre as súas mans  e os dedos dos pés e xoga  con eles.
• Chupar é o mais divertido.

Dos seis meses ós nove  hai un cambio  importante e consegue:
• Utilizar as mans con moita eficacia. 
• Tira os xoguetes ó  chan e experimenta.
• Solta un obxecto para alcanzar outro.
• Empeza a descubrir o mundo.
• Os sons espertan a súa curiosidade,  localízaos, experimenta cos

sons,  vocaliza e fala só.
• Da a volta el só boca abaixo e boca arriba.
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• O apoio sobre os cóbados para agarrar as cousas axúdalle a 
manter o equilibrio.

• Adestra o sentido do equilibrio.
• Incorpórase e séntase sen apoio.
• Empezan a  arrastrarse para coller as cousas que poñemos ó  

seu alcance.
• O paso seguinte será poñerse a catro patas e gatear.
• Necesita estar gran parte do tempo en movemento.
• Leva alimentos á  boca.
• Recoñece as voces de papá e mamá.
• Da palmas e xestos de despedida.

Dos nove ós  doce  meses:
• Pasa os obxectos dunha man á outra e realiza movementos de 

precisión con obxectos máis pequenos. Utiliza a pinza.
• Pode sentarse cando está parado.
• Ponse de xeonllos.
• Abraza, acariña, bica.
• Incorpórase  agarrado ós mobles.
• Intentará poñerse de pé el só e precisa dos brazos para 

equilibrarse.
• Responde cando lle chamas polo nome.
• Imita sons e expresións da nosa cara e mostra interese polo que 

fai o adulto.
• Gústalle comer cas mans.
• Pode coller a culler e levala á  boca aínda que lle caia o contido.
• Mete e saca obxectos dun recipiente.
• Proba novos sabores e texturas.

Para axudar a conseguir todos estes logros fomentaremos a estimulación 
proporcionándolle experiencias sensoriais. Permitir toda liberdade de 
movementos , tocar, ulir, chupar, falarlle, escoitalo, mirarlle directamente ós 
ollos, ... 
Debemos ter como principal prioridade a satisfacción das necesidades 
básicas. O  bebé require coidados especiais para desenvolver  todas as 
capacidades.  Cada vez que realizamos unha actividade co noso bebé: 
alimentando, na hixiene, no momento do  sono, nas conversas, nas 
masaxes ... estamos  estimulando o seu desenvolvemento,  influíndo no seu 
estado emocional e benestar físico. Estes coidados levarémolos á  práctica 
sen presa, con moito cariño, paciencia e  sensibilidade.

De seguido imos describir os obxectivos, contidos e algunhas actividades para
realizar na clase de 0-1 anos.

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

Desenvolvemento motor

“O chan, o meu primeiro mestre.”
“Gústame o meu corpo en movemento”
“Teño cabeza, brazos e pernas”
“Preciso cambiar de posición”
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“Xogo cas miñas mans e pés”
“Doume a volta”
“Descubro o espazo arrastrándome e gateando”
“Podo permanecer sentado sen apoio”
“Empezo a sentir a verticalidade”
“Utilizo o índice e polgar para coller cousas pequenas”

Estimulación dos sentidos: gusto, oído, vista, tacto e olfacto.

OBXECTIVOS

- Utilizar as experiencias sensoriais para conseguir o control do seu 
corpo.

- Adquirir coordinación das diferentes partes do corpo mantendo o 
equilibrio.

- Coordinar progresivamente as súas mans en accións de agarre, soltar, 
golpear, abrir, pechar …

- Estimular o desenvolvemento sensorial e a percepción de sensacións.
- Conseguir un ritmo ordenado na alimentación, no descanso, na 

hixiene, ...
- Aceptar as relacións afectivas cos adultos do entorno.
- Desenvolver as habilidades motrices de equilibrio,  estar sentado, 

voltear, arrastrase, incorporarse, dar os primeiros pasos, camiñar …
- Ser capaz de relaxarse nas sesións de masaxes, no cambio de cueiros, 

na hora do descanso, …
- Manifestar as súas necesidades de alimentación, sono, dor, xogo, 

movemento, …
- Coordinar os músculos das mans mediante a manipulación e a 

exploración dos obxectos.
- Ser capaz de sentir  no seu corpo a música como elemento de 

satisfacción, relaxación e movemento.
- Sentir curiosidade pola manipulación dos obxectos que poñemos o seu 

alcance.
- Ser capaz de atender cando te dirixes  a el en especial.

CONTIDOS

O Corpo
- Utilización das mans para explorar o propio corpo e coñecer as súas 

características.
- Experimentación de sensacións  e percepcións  olfactivas, gustativas, 

táctiles, auditivas e visuais que produce o xogo e o movemento.
- Coordinación oculo-manual nas habilidades motrices.
- Regulación e control nos ritmos de alimentación, hixiene e descanso
- Aceptación e goce de novos sabores.
- Interese pola manipulación de obxectos para descubrir diferentes 

texturas.
- Gusto por recibir as masaxes.
- Confianza nas propias posibilidades de acción.
- Progresivo control do ton, do equilibrio e da respiración.
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- Movementos e posturas do corpo: sentado, boca arriba, boca abaixo, 
volteo …

A identidade, autoestima e emocións
- Expresión de emocións básicas, sentimentos e estados de ánimo
- Reacción ante as emocións dos demais.
- Observación da propia imaxe, no espello, en fotos para tomar 

conciencia de si mesmo e do seu propio corpo.
- Manifestación de afecto cara as persoas que están preto.
- Reacción positiva  ante estraños.
- Demanda de axuda ante dificultades.
- Participación activa nos xogos e actividades.

O coidado persoal
- Expresión dentro das súas posibilidades das  propias necesidades: 

sede, fame, sono, dor, afecto, hixiene …
- Participación progresiva nos hábitos relacionados co descanso, 

alimentación , aseo.
- Progreso na utilización de útiles como beber  polo vaso,  agarrar a 

culler, comer a galleta.
- Colaboración a hora de vestirse, espirse, hixiene.
- Gusto por estar limpo, peiteado e perfumado.

COÑECEMENTO DO CONTORNO

“Recoñezo a miña educadora e teño un vínculo afectivo con ela”
“Acepto ós meus compañeiros”
“Recorro todo o espazo”
“Aprendo cos obxectos e xoguetes do entorno”

OBXECTIVOS
- Observar e explorar os obxectos  do entorno a partir da manipulación, 

producindo accións sobre eles, ca axuda do adulto e gozar da 
actividade.

- Recoñecer ás persoas máis próximas.
- Identificar xestos como saúdo, despedida.
- Recoñecer  algúns  obxectos de uso cotián: biberón, cueiro, chupete, 

…
- Sentir curiosidade polos animais máis comúns e a súa onomatopea..
- Familiarizarse e orientarse nos espazos máis habituais.
- Identificar, aceptar  e demostrar  afecto.
- Gozar das actividades e experiencias  que realizamos mediante a 

axuda do adulto.
- Desenvolver a curiosidade polos elementos da natureza: chuvia, vento, 

sol.
- Gozar das celebracións que realizamos na escola.
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CONTIDOS

O medio físico
- Manipulación, xogo e pracer pola manipulación de elementos da 

natureza: auga, area, sal,  azucre, fariña, pedras, froitas,...
- O sorriso como resposta social.
- Adquisición progresiva de habilidades  sociais: saudar, despedirse.
- Gusto por manipular os obxectos e materiais que lle ofrecemos.
- Recoñecementos dos obxectos relacionados cas necesidades básicas: 

biberón,  cueiros 

Achegamento a natureza.
- Observación  dos fenómenos  atmosféricos: chuvia, vento, sol.
- Goce das actividades ó aire libre.
- Curiosidade polos elementos do entorno e gusto por manipulalos: area, 

auga, sal, pedras, follas, froitos do outono, flores, froitas …

Cultura e vida en sociedade
- Interese por recibir contactos afectivos.
- Descubrimento do grupo social, espazos, obxectos.
- Expresión de recoñecemento e sentimento de alegría, afecto, tristeza, ..
- Identificación das persoas que o atenden.
- Gusto por participar nas festas do samaín, magosto, Entroido, 

aniversarios …
- Adquisición progresiva de habilidades sociais: saudar, despedirse, dar 

bicos, acariñar.
- Adaptación os ritmos e rutinas escolares.

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACION

Linguaxe oral
“ Comprendo as mensaxes dos adultos por medio da entoación e xestos”
“Comunícome por medio dos movementos, xestos e sons.”

“Expresión musical”
“Paso ben escoitando música”

OBXECTIVOS
- Empezar a utilizar os movementos corporais para comunicarse.
- Dominar progresivamente a coordinación corporal para imitar 

movementos e accións das persoas, animais e obxectos.
- Mover e activar a boca, os beizos  e a lingua para emitir sons.
- Comprender progresivamente algunhas  mensaxes sinxelas.
- Explorar as posibilidades sonoras da voz, do corpo,  dos obxectos de 

cotío, dos instrumentos musicais, da natureza.
- Combinación de movementos nas actividades motrices.
- Emisión dalgunhas onomatopeas.
- Emisión de sons e sílabas sinxelas.
- Participar en imitacións por medio dos xogos e cancións.
- Gozar da escoita da música e das cancións.
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- Interese polos contos, imaxes, fotos.
- Ser capar de permanecer atento un curto espazo de tempo: escoitando 

un conto, mirando fotos, cantando cas profes.
- Gozar da manipulación de materiais nas actividades plásticas: tocar a 

pintura, manipular diferentes papeis, teas, plásticos, obxectos de 
diferentes texturas … descubrindo sensacións.

- Experimentar co corpo o espazo.
- Manifestar estados emocionais: relaxación, tristura, dor.
- Localizar e discriminar ruídos do entorno.
- Iniciarse na expresión por medio do garabateo.

CONTIDOS

Comunicación xestual e oral
- Utilización dos xestos  como recurso para a expresión, comunicación e 

intercambio afectivo
- Respiración, succión e mobilización bucolingual.
- Expresión de choro e grito para chamar a atención do adulto.
- Expresión de necesidades por medio da linguaxe corporal: fame, sono, 

benestar, dor, hixiene ..
- Goce do movemento e posibilidades expresivas do corpo.
- Comprensión progresiva de palabras, frases.
- Reacción da chamada do adulto xirando a cabeza e emitindo sons.
- A linguaxe oral como medio de comunicación: choro, sorriso, 

balbucidos, emisión de sons, emisión de sílabas, combinación de 
sílabas, 

- Emisión de sons con distinto volume.
-  Participación en actividades de imitación de xestos, de sons, xogos 

etc.

Representación escrita e dramática
 Atención e goce das narracións, imaxes, ilustracións contadas polo 

adulto.
 Manipulación de libros, contos , revistas, papeis, fotos …
 Curiosidade pola manipulación de obxectos de diferentes texturas, 

consistencia, cor, tamaño …
 Iniciación no garabateo con ceras, pinturas de dedos,
 Experimentar con  encaixables,  apiñar pezas, caixas, etc.
 Manipulación de bonecos, coches, pelotas, animais, teas.

Expresión plástica e musical
- Curiosidade por manipular materiais de distintas 

características: duros, brandos, lisos, rugosos, suaves, 
ásperos, fríos, quentes.

- Escoita e reprodución de sons, onomatopeas sinxelas.
- Exploración de materiais para a expresión plástica vixiado 

polo adulto.
- Interese pola escoita de cancións, música, xogos musicais, 

melodías …
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- Participación activa nas experiencias con alimentos e outros 
elementos.

- Interpretación de cancións infantís  emitindo sons e realizando
movementos.

- Recoñecemento de rimas e melodías.

ACTIVIDADES

SETEMBRO

PERÍODO  DE ADAPTACIÓN.  Programación anexa.
 Dedicaremos todo o tempo que sexa necesario para  que os nosos bebés 
estean felices e contentos na nosa escola. Ó longo deste tempo observaremos
os comportamentos e o momento evolutivo no que se encontra cada bebé, 
partindo da información facilitada pola familia. Esta avaliación inicial sérvemos 
para saber de onde partimos e poder adaptar esta proposta á  realidade da 
nosa aula.

PRIMEIRO TRIMESTRE

 Preparamos a clase en función das características dos nosos bebés. 
Decorarémola de maneira atractiva pero sen  excesivos estímulos, 
acondicionando o espazo  de maneira que se facilite o movemento 
tendo en conta a idade, o momento evolutivo e as características 
individuais.

 Recibimos na clase a cada nen@ con ilusión dirixíndonos a el mirándolle
ós ollos. Colocámolo na hamaca, manta de actividades ou directamente
na colchoneta e despois de  sacarlle a roupa de abrigo levamos á  
percha as súas pertenzas. De seguido miramos a axenda para ver a 
información que a familia nos anota.

 Poñemos ó  seu alcance os obxectos que dispoñemos para que dentro 
das súas posibilidades  poidan agarrar, chupar, tocar, tirar, se esforce 
por alcanzalos e investigar con eles ...

 Utilizaremos unha música relaxante nos momentos de tranquilidade e 
algo máis movida cando nos interese realizar actividades de 
movemento.

 Desde os primeiros días poñemos no chan fotos de bebés par que 
poidan reclamar a súa atención.

 Colgaremos globos para que desde a manta de actividades intenten 
collelos e xogar con eles.

 Realizaremos moita estimulación nas mantas de actividades e nas 
colchonetas axudándolle a que se estire, voltee, levante a cabeza, os 
brazos, alcance obxectos, busque ca vista ó adulto e a outros 
compañeiros etc.
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 Ofreceremos obxectos e materiais de diferentes texturas para que no 
momento que controle as súas mans perciba sensacións diferentes, 
agarre, chupe, tire, recolla, meta, saque ...

 Sabemos  que a evolución propia do desenvolvemento evoluciona da 
cabeza ós pés. Tendo presente esta condición faremos exercicios 
destinados á coordinación dos membros superiores e logo os inferiores.

 Se os nen@s son capaces de permanecer  sentados xa podemos 
realizar moitas outras actividades. Iremos vendo en función da 
evolución

 Levaremos a cabo a actividade dos MASAXES. Trataremos de crear un 
ambiente confortable en canto a tranquilidade e temperatura.  
Buscaremos momentos nos que o bebé esta tranquilo, descansado , 
alimentado, limpo e predisposto para que esta actividade resulte 
pracenteira.

 En canto poidan aguantarse sentados traballaremos co CESTO DOS 
TESOUROS.  Esta é unha actividade para traballar todo o curso. 
Ofreceremos obxectos que poidan manipular e percibir as súas 
características. Este é un gran laboratorio onde empezamos a coñecer o
que nos rodea. 

 Utilizaremos a pelota grande para balancearnos.

 As rutinas son especialmente importantes. Respectaremos o ritmo de 
cada nen@ pero tratando de organizar os momentos de sono, comida, 
hixiene  e estimulación. Axudan a comprender o novo entorno, dan 
seguridade e confianza.

 Ó longo de todo o curso iremos elaborando  un libro  “O MEU 
PRIMEIRO ANO”. Iremos colocando fotos das primeiras experiencias , 
e momentos importantes do bebé na nosa escola.

 Xogaremos a facer a croqueta para axudarlle a dala volta.

 Colaboraremos dentro das nosas  posibilidades en actividades que se 
realizan na escola coma o SAMAIN, experimentando cas cabazas, 
MAGOSTO percibindo características das follas e froitos da época, 
NADAL con estímulos visuais e sonoros propios destas datas ...

 Faremos algunha experiencia con alimentos que poidamos tomar 
laranxas, limóns , mandarinas,  tratando de percibir o sabor, textura,  
ulido ...

 Colocarémonos diante do espello para que observe, se toque, se 
recoñeza el mesmo e tamén os compañeiros e profes.

 Xogaremos cos monicreques imitando diferentes tons de voz .
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SEGUNDO TRIMESTRE

Os nosos bebés xa teñen 3 meses máis e polo tanto seguro que medraron 
moito en tódolos aspectos. As primeiras bases xa debían estar asentadas.  En 
función das súas características as actividades a realizar van cambiando pero 
sabemos que aínda que xa dominan máis o  control do seu corpo temos que 
afianzar os logros conseguidos e ir traballando  para  alcanzar novas 
conquistas.

- As actividades de estimulación na colchoneta e mantas de 
actividades seguiremos levándoas a cabo de maneira 
individual en función da evolución de cada nen@. Todos os 
días debemos ter un momento especial para traballar con 
cada nen@ ,  a parte da satisfacción das necesidades básicas.
Sentirase querido, crearase un vínculo especial entre 
educadora e bebé e seguramente o relaxe e lle transmita 
seguridade.  Insistiremos no desenvolvemento da 
coordinación, volteo, fortalecemento da musculatura, 
arrastrarse, incorporarse, agarrar, soltar,  gatear, poñerse de 
pé, dar os primeiros pasos collidos da man etc.

- Confiamos que xa son capaces de prestar máis atención e 
comprensión e polo tanto xa poderemos manter conversas 
interesantes  no seu idioma. Emitiremos sons, co noso corpo, 
con obxectos do entorno,  onomatopeas,... Dirixirémonos a 
eles sempre mirándolle os ollos, falando con claridade, 
nomeando todo aquilo que imos facer e contando ca súa 
aprobación. Isto axudaranos a manter unha comunicación 
entre adulto, o bebé e os seus iguais.

- Iremos cambiando os obxectos e espazo da clase. Xa non 
estarán tanto tempo deitados e precisan espazo para  realizar 
os movementos e moverse libremente cada cal a súa maneira.
Ofreceremos os correpasillos, a rampla , a barra etc.  para que
teñan puntos de apoio e poidan desprazarse e facer forza nas 
pernas.

- Xogaremos a balancearnos nas mantas, arrastrarse nelas polo
chan, xogar a esconderse, tapándonos e logo aparecendo.

- Seguiremos xogando ca pelota grande pero tamén cas 
pequenas tratando de collelas e tiralas.

- Traeremos caixas de cartón e meterémonos dentro. As 
profes moveranas pola clase. 

- Escoitaremos sons de animais, de obxectos e fenómenos da 
vida cotián.

 A alimentación tamén ten cambios, Os nosos bebés xa comeran os 
seus purés . Iremos introducindo novos alimentos, novos sabores en 
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función das indicacións das familias. Daremos menos bibes e polo tanto
dispoñemos de máis tempo para interactuar con cada un.

 Tamén permanecerán máis tempo espertos e os seus intereses irán 
cambiando. Iremos realizando actividades que nos axuden a percibir as 
cualidades dos xoguetes , dos materiais e obxectos do noso entorno.

 Seguiremos investigando co CESTO DOS TESOUROS.  Os obxectos 
deste cesto cambiarémolos con frecuencia para que non resulten 
aburridos e tamén en relación con acontecementos ou costumes do 
noso contorno.

 Os nosos bebés  xa cumpren o seu primeiro ano. Celebrarémolo na 
nosa clase cos 

 compañeiros e profes  axudándolle a soprar  as candeas e cantando 
PARABÉNS PARA TI.

 Celebramos o DÍA DA PAZ colaborando coma de costume co resto da 
escola.

 Se consideramos que están predispostos para seguir cos MASAXES 
continuaremos realizándoos pero si vemos que xa non son capaces de 
manterse con entusiasmo utilizaremos as caricias, bicos, abrazos, 
sorrisos, cantigas e palabras amorosas  para transmitir proximidade, 
cariño e afectividade porque o contacto ca pel axuda a sentirse querido 
e especial.

 Empezaremos a ter os primeiros contactos con elementos da plástica 
e faremos algún traballiño para levar a casa.

 A música estará presente en todo momento nas nosas clases. Suave e 
doce en momentos de descanso e máis movida en momentos de 
actividade.

 Contaremos contiños tratando de que presten atención en períodos 
curtos de tempo.

 Como xa serán capaces de desprazarse arrastrándose e algúns 
camiñando iremos o patio grande a investigar e coñecer novos 
espazos.

 Cando o tempo o permita sairemos ó  patio  de fóra a tomar o aire.

 Prepararemos o Entroido . As profes farémoslle o disfrace,   
maquillámolos si están dispostos e  sacaremos moitas fotos.

 Xogaremos cas texturas tratando de percibir por medio dos obxectos e
materiais diferentes sensacións, tanto cas mans coma cos pés.

 Xogaremos co xeo e con auga morna para percibir  a diferencia.
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 Presentamos caixas de permanencia e experimentamos.

 Ofrecemos bandexas sensoriais  con materiais para percibir 
sensacións.

TERCEIRO TRIMESTRE

Chegado o mes de marzo seguro que xa todos se desprazan a súa maneira, 
camiñando, arrastrándose, arrimados as cousas,  gateando. As necesidades 
van cambiando e nós adaptaremos o espazo e os materiais ás circunstancias 
do momento.

 Estamos seguras que xa son capaces de permanecer atentos un 
ratiño a lectura dun conto, a ver fotos, a conversar,  participar con 
xestos sinxelos nas cancións, escoitar música e moverse para bailar. 

 Teremos momentos de facer actividades xuntos, recibindo a pelota 
cando a profe  a tira e devolvéndolla, pasando un coche,, mirando 
contiños,  xogando cos animais, cos bonecos ... Isto axúdalle a 
evolucionar na linguaxe . A cantidade  de palabras que un bebé escoita
o día  e a correcta pronunciación influirá na súa intelixencia , na 
socialización e no aumento de vocabulario.

  Estimularémolos a nivel motriz tratando de propoñer exercicios que 
nos axuden a aumentar a forza nas extremidades, a coordinación do 
corpo no espazo,  o equilibrio, o sistema vestibular ...

 Sabemos que en estas idades a estimulación dos sentidos  é a base do
seu  desenvolvemento. Por medio deles e en contacto cos obxectos o 
nen@ empeza a coñecer o mundo que o rodea.

 Faremos experiencias para favorecer o tacto aportando novos materiais
de diferentes texturas, obxectos da vida cotián... 

  Aportaremos  estímulos visuais ó  seu alcance para xerar novas  
conexións cerebrais.

 A música seguirá presente en todo momento na nosa aula. Por medio 
do oído escoitaremos diferentes ritmos, sons, intensidade ... 
Ofrecerémoslle xoguetes que poidan  activalos e  fagan ruídos ... Canta 
máis variedade de ruídos máis produtiva é a exercitación .

 Faremos experiencias con diferentes alimentos para que poidan 
probar,  degustar e aproveitaremos os momentos da comida para 
estimular o sentido do gusto.

 Traeremos cousiñas que desprendan ulidos diferentes: infusións, 
colonia, flores, herbas para manipular .
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 Invitaremos ás familias a participar nas XORNADAS DE PORTAS 
ABERTAS no mes de abril para que compartan con nós unha parte da 
xornada.

 En maio colaboraremos cos demais compañeiros da escola  nas 
actividades de ARTE.

 Celebraremos a  SEMANA DO LIBRO. Traeremos  libros a escola e 
compartirémolos cos compañeiros.

 Celebraremos o CACHO manipulando e ulindo as herbas do San Xoán.

 Xogaremos ca auga e ca area. 

 Sairemos o patio de fóra sempre que o tempo o permita.

 Levaremos a casa o libro  O MEU PRIMEIRO ANO que as profes foron 
preparando ó longo do curso.

ESQUEMA DE ACTIVIDADES
SETEMBRO

 Período de adaptación . Programación anexa.
PRIMEIRO TRIMESTRE

 Masaxes
 Samaín: Manipulación de cabazas.
 Magosto: Contacto con follas e froitos desta época.
 Nadal: Estímulos visuais e sonoros.
 Cesto dos tesouros.
 Libro “O meu primeiro ano”
 Experiencias con froitas ...
 Xogo co balón grande.
 Mírome no espello.

SEGUNDO TRIMESTRE
 Aniversarios.
 Cesto dos tesouros.
 Día da Paz
 Entroido
 Experiencias con texturas.
 Bandexas sensoriais.
 Caixas de permanencia.
 Xogo cas caixas.
 Experimento con xeo e auga morna.

TERCEIRO TRIMESTRE
 Cesto dos tesouros
 Experiencias con alimentos.
 Xornadas de portas abertas.  Abril.
 Semana do libro
 Arte . Maio
 Cacho.
 Xogamos ca auga e ca area.
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 AULAS DE 1  - 2  ANOS

INTRODUCIÓN

No grupo de 1 a 2 contamos con tres aulas A, B e C, tendo cada unha delas
un total de 13 prazas. Debido a que hai nenos que solicitan media xornada, ai
prazas que se “duplican”, podendo ser ocupadas por dous nenos ou nenas,
un de maña e outro de tarde . Na clase A atopamos aos nenos e nenas máis
pequeniños, que cumpren o seu primeiro aniño entre os meses de setembro e
decembro. Nas clases B e C están os nenos e nenas que cumpren o segundo
ano a partir do mes de xaneiro.  Como é obvio, hai unha gran diferenza de
idade  entre  os  nenos  da  clase  A  e  os  das  outras  dúas  clases,  polo  que
debemos realizar a programación pensando en todos e cada un deles, tendo
en  conta  as  súas  características  individuais  e  respectando  os  ritmos  de
maduración e de evolución de cada un deles.

Vexamos os aspectos máis importantes que se producen no desenrolo dos
nenos e nenas de idades comprendidas entre os 9 meses e os 29 meses: 

DESENROLO PSICOMOTOR:
 A partir do noveno mes usan o polgar e o resto dos dedos dobrados , e

a partir dese momento, van utilizando a oposición do polgar e o índice.
 A partir  dos doce meses van perfeccionando de forma progresiva a

marcha independente.
 Fascínalles  subir  unha  escaleira  gateando,  máis  tarde  farano  de  pe,

agarrados a un adulto; pero senten inseguridade á hora de baixar.
 Desenrolan dun modo progresivo a coordinación dos músculos grandes

e pequenos do corpo e o seu control estático e dinámico durante os
xogos.

 Ao finalizar o segundo ano, o control postural e o equilibrio progresan
de maneira considerable, o que lles axuda a dominar movementos e
desprazamentos.

 Desenrolan  a  coordinación  óculo-manual  e  o  control  de  habilidades
manipulativas. A prensión e a relaxación voluntaria dos dedos é máis
fina e precisa, e exercítaas con constantes actividades como introducir
cousas en recipientes e sacalas, enroscar, encaixar, emparellar, apilar,
montar, esconder e atopar, tapar, destapar...

 Durante os derradeiros meses voltea páxinas, imita trazos, coloca as
figuras nun taboleiro de formas e intenta dobrar e enrolar un papel.
                               

 
DESENROLO AFECTIVO E SOCIAL:

 Dos nove aos doce meses progresa na noción de sí mesmo como ser
independente e identifica e expresa as súas necesidades básicas de
saúde e benestar, xogo e relación.

 No  derradeiro  trimestre  do  primeiro  ano  aumenta  o  interese  polas
figuras  secundarias  de  apego,  esfórzase  por  expresar  de  forma
adecuada  os  seus  estados  de  ánimo,  sentimentos  e  emocións.
Empregan os bicos, apertas e caricias como expresións emocionais.
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 Gústalles estar xunto aos outros nenos e nenas, aínda que non xoga
con eles  aínda.

 A partir dos doce meses incrementa o seu desexo de autonomía pero,
ao depender do adulto,  xorden os desafíos,  os enfrontamentos e as
explosións emocionais.

 Aumenta a relación de apego cos pais e tamén a ansiedade cando debe
separarse deles.

 Adquiren a habilidade social do xogo con iguais, pero sigue tratándose
dun xogo primario.

 Gústalle acumular xoguetes; proliferan as condutas egoístas e celosas,
pero  comenzan  a  xurdir  outras  de  colaboración,  solidariedade  e
simpatía cara os outros nenos, sobre todo si son máis pequenos.

 Comenzan a desenrolar o xogo simbólico ou de simulación.
 Progresa  na  autonomía  de  hábitos  relacionados  coa  hixiene,  a

alimentación, o orden , o descanso e o vestir.
   

DESENROLO COGNITIVO
 Ao finalizar o primeiro ano, introduce variacións  cando repite accións,

utiliza  obxectos  para  alcanzar  outros  máis  lonxe,  evoluciona  na
permanencia do obxecto e aprecia as formas diferentes das cousas.
Con esta idade ademais de observar o conxunto, selecciona e centra a
súa atención nos detalles.

 Entre os doce e os vinte e catro meses utiliza as propias posibilidades
sensoriais  para  observar,  explorar,  comparar  e  relacionar  as
propiedades dos obxectos, tomando como referencia o propio corpo, e
trata de emparellar obxectos semellantes.

 Van coñecendo e formando a imaxe do seu eu corporal que lle permitirá
estruturar a súa vida mental.

 Ao ano  e  medio  recoñece  a  súa  imaxe  reflectida  do  espello  ou  en
fotografías, utiliza o nome para referirse a sí mesmo e identifícase como
membro do grupo familiar e da aula.

 Empeza a comprender  a relación entre  os obxectos reais  e  as súas
imaxes en fotografías.

 Constantemente explora e manipula todo tipo de cousas. Isto facilítalle
o  aprendizaxe  das  propiedades  dos  obxectos,  e  sérvelle  como
iniciación  para  as  relacións  básicas  de  cantidade,  o  desenrolo  da
relación de volume, das diferentes formas, das texturas...

 O seu sentido da verticalidade progresa: ao ano e  medio é capaz de
apilar tres cubos, aos vinte meses constrúe unha torre de catro...    

DESENROLO DA LINGUAXE
 O redor do ano pode combinar dúas sílabas distintas. Comenza a etapa

das "holofrases", na que empregan unha mesma palabra (pouco clara) a
modo de construción gramatical completa e de múltiples significados.
As "holofrases" esténdense ata os dezaoito meses. 

 Entre os doce e os vinte e catro meses utiliza xestos máis elaborados
para comunicar desexos e necesidades, ademais de querer expresarse
sobre o que atrae a súa atención.     

 Dispón de máis facilidade para combinar dúas palabras na formación de
frases nunha linguaxe "telegráfica".
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 Cerca de cumprir os dous anos o seu vocabulario pode constar dunhas
duascentas cincuenta palabras. Contan as súas experiencias en tempo
presente,  manteñen  monólogos  mentres  xogan  sós,  imitan  a
conversación  dun  adulto  e  participa  en  situacións  comunicativas  e
diálogos.

 Observa, identifica, sinala e intenta utilizar a linguaxe oral para nomear
as  imaxes  en  libros  de  contos,  revistas...  que  explora  de  forma
autónoma.  Disfruta  coa  narración  de  contos;  participa  sinalando  e
nomeando imaxes e realizando intentos de narración propia. 

PROGRAMACIÓN

ÁREA: COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL.

OBXECTIVOS
 Ter unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, identificando as súas

características e cualidades persoais.
 Identificar progresivamente as súas posibilidades e limitacións, valoralas

adecuadamente e actuar acordo con elas.
 Ter unha actitude de respecto cara ás características e cualidades das

outras persoas e empezar a valoralas, sen actitudes de discriminación
en relación co sexo ou con calquera outro rasgo diferenciador.

 Descubrir  e  utilizar  as  propias  posibilidades  motrices,  sensitivas  e
expresivas, adecuadas ás diversas actividades que emprende na súa
vida cotiá.

 Adquirir a coordinación e o control dinámico xeral do propio corpo para
a execución de tarefas da vida cotiá e de actividades de xogo, así como
a expresión de sentimentos e emocións.

 Participar progresivamente en xogos coa axuda do adulto.
 Aplicar  a  coordinación  viso-manual  precisa  para  manexar  e  explorar

obxectos  cun  grado  de  precisión  cada  vez  maior  na  realización  de
actividades  da  vida  cotiá  e  de  tarefas  relacionadas  coas  distintas
formas de representación gráfica.

 Identificar  os  propios  sentimentos,  emocións  e  necesidades,  e
comunicalos aos demais, así como identificar e respectar aos outros.

 Orientarse progresivamente nos espazos cotiás.
 Pedir e aceptar axuda nas situacións que a requiran.
 Adquirir  e  aplicar  progresivamente  hábitos  elementais  de  orden,

atención e iniciativa.
 Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para resolver

tarefas  sinxelas  ou  problemas  da  vida  cotiá;  aceptar  pequenas
frustracións  e  manifestar  unha  actitude  tendente  a  superar  as
dificultades  que  se  plantexan,  buscando  nos  outros  a  colaboración
precisa.

 Adecuar  o  seu  propio  comportamento  ás  necesidades,  demandas,
requirimentos e explicacións dos outros nenos, nenas e adultos, e influír
na conduta dos demais, evitando a adopción de actitudes de submisión
ou de dominio, e desenrolando comportamentos e hábitos de axuda,
colaboración e cooperación.
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 Progresar  na  adquisición  de  hábitos  e   actitudes  relacionados  co
benestar  e  a  seguridade  persoal,  a  hixiene,  a  comida,  o  vestido,  o
descanso e o fortalecemento da saúde. 

CONTIDOS

BLOQUE 1: O CORPO
 O esquema corporal: algúns elementos e segmentos do corpo.
 Adquisición  progresiva  do  control  de  movementos  e  do  equilibrio

estático e dinámico.
 Estimulación dos sentidos: ulindo, observando, escoitando, tocando...
 Percepción, discriminación e memoria de todos os sentidos (vista, oído,

tacto, gusto e olfacto).
 Progresivo control do ton, equilibrio e respiración.
 Movemento e posturas do corpo: gatear,  arrastrarse,  sentarse,  subir,

baixar, poñerse de pe, camiñar, chutar, pedalear...
 Realización de actividades grafomotrices: garabateo. 

BLOQUE 2: A IDENTIDADE, A AUTOESTIMA E AS EMOCIÓNS

 Manifestación e nominación de emocións propias e identificación das
dos demais:ledicia, tristura, sorpresa,enfado, divertido, asqueado.

 Expresión oral de necesidades e sentimentos.
 Control de impulsos ante as frustracións.
 Demanda e expresión de afectividade con adultos e iguais.
 Adquisición progresiva de hábitos de observación e atención.
 Petición  progresiva,  a  través  de  xestos,  e  aceptación  de  axuda  en

situacións que o requiren. 

BLOQUE 3: O COIDADO PERSOAL.

 Adquisición  progresiva  de  hábitos  relacionados  coa  hixiene,
alimentación, vestido e descanso, gozando e colaborando.

 Manifestación e regulación progresiva das necesidades básicas.
 Incorporación progresiva das actividades da vida cotiá: as rutinas.
 Vivencia e adquisición progresiva das normas, dacordo coa idade, que

regulan a vida cotiá: horario de comida, descanso...
 Gusto polo aspecto persoal limpo e coidado.
 Recoñecemento das propias  pertenzas e  colaboración progresiva no

vestido e aseo.
 Colaboración no mantemento de ambientes limpos e ordenados, coa

axuda do adulto.

ÁREA: COÑECEMENTO DO CONTORNO.

OBXECTIVOS
 Participar nos diversos grupos cos que se relaciona no transcurso das

diversas actividades, tomando progresivamente en consideración aos
outros.

 Adaptarse progresivamente á vida da escola e ao grupo.

20



 Coñecer as normas e modos de comportamento social dos grupos dos
que  forma  parte,  para  establecer  vínculos  fluídos  e  equilibrados  de
relación interpersoal e identificar a diversidade de relacións que mantén
cos demais.

 Orientarse  progresivamente  e  actuar  autonomamente  nos  espazos
cotiáns.

 Observar  e  explorar   de  forma  activa  o  seu  contorno  inmediato,
mediante  a  axuda  do  adulto,  mostrando  interese  polo  seu
coñecemento.

 Valorar a importancia do medio natural e da súa calidade para a vida
humana,  manifestando  cara  él  actitudes  de  respecto  e  coidado,
intervindo na medida das súas posibilidades.

 Observar animais e plantas do seu contorno inmediato, colaborando co
adulto  nalgunha  actividade  para  o  seu  coidado:  regar  as  plantas,
alimentar a algún animal...

 Gozar das actividades ao aire libre.
 Iniciarse  nas  actividades  lóxico-matemáticas,  progresivamente,

observando e manipulando obxectos.
 Vivenciar e gozar dos distintos grupos sociais pretos á súa experiencia:

a escola e a familia. 
 Establecer algunhas relacións entre as características do medio físico e

as formas de vida que en dito medio se establecen.
 Coñecer e participar en festas, tradicións e costumes do seu contorno,

disfrutando e valorándoas como manifestacións culturais.
 Observar  os  cambios  e  modificacións  a  que  están  sometidos  os

elementos do contorno, podendo identificar algúns factores que inflúen
sobre eles.

CONTIDOS

BLOQUE 1: O MEDIO FÍSICO.
 Observación  e  manipulación  de  obxectos  presentes  no  contorno,

identificación dalgunhas das súas propiedades e funcións, coa axuda
do adulto como a cor e o nome.

 Vivenciación  de  situacións  de  sí  mesmo  e  de  obxectos  no  espazo:
dentro-fora.

 Vivenciación dos cuantificadores: grande-pequeno, moito-un. 
 Numeración un-dous segundo a idade que ten cada un.
 Ordenar, clasificar, apilar, encaixar, emparellar... coa axuda do adulto.
 Xoguetes.

BLOQUE 2: ACHEGAMENTO Á NATUREZA.
 Observación da natureza na primavera, verán, outono e inverno.
 Goce e disfrute de actividades ao aire libre.
 Observación e identificación de animais do seu contorno e animais do

zoo.
 Observación de plantas do seu contorno máis preto
 Curiosidade e respecto cara os animais e plantas do seu contorno.
 Manipulación, xogo e goce con materiais continuos: auga, area...
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BLOQUE 3: CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE.
 Adquisición progresiva de habilidades sociais: saudar e despedirse.
 Coñecemento e participación en costumes, tradicións e festas propias

da cultura galega.
 Goce en acontecementos relevantes:o magosto, Nadal, Entroido ...
 Normas elementais de relación e de convivencia tanto na escola como

na casa.
 A escola. Dependencias habituais: a clase, o patio, o comedor.
 Adaptación progresiva á vida na escola e participación.
 A casa. Dependencias habituais: o dormitorio, a cociña, o salón.
 A  familia:  recoñecemento  de  si  mesmo  e  dos  membros  máis

significativos.

ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN.

OBXECTIVOS
 Expresar sentimentos, desexos e ideas mediante a linguaxe oral.
 Comprender as intencións e mensaxes que lle comunican outros nenos,

nenas e adultos.
 Ler, interpretar e producir imaxes.
 Interesarse e apreciar as producións propias e dos seus compañeiros.
 Gozar  oíndo,  recreando  e  comprendendo,  progresivamente,  algúns

textos literarios, mostrando actitudes de goce e interese.
 Realizar garabatos con precisión progresiva.
 Vivenciar as cores primarias: vermello, amarelo, azul.
 Explorar as posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos

cotiáns e de instrumentos musicais. 
 Gozar coa escoita de cancións e moverse ao ritmo da música.
 Utilizar xestos e movementos, progresivamente, para a expresión e a

comunicación.
 Participar  en  actividades  de  dramatización,  danzas,  xogo  simbólico,

xogos  de  expresión  corporal  e  ver  películas  infantís,  debuxos
animados... 

 Utilizar as diversas formas de representación e expresión para evocar
situacións,  accións,  desexos  e  sentimentos,  sexan  de  tipo  real  ou
imaxinarios.

 Utilizar  técnicas  e  recursos  básicos  das  distintas  formas  de
representación  e  expresión,  para  aumentar  as  súas  posibilidades
comunicativas. 

 Desenrolar o pensamento lóxico-matemático.

CONTIDOS

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN XESTUAL E ORAL.
 Vocabulario básico das unidades.
 Utilización  progresiva  do  xesto  e  a  lingua  oral  para  comunicar  e

expresar necesidades e desexos.
 Adquisición  progresiva  do  vocabulario  funcional  e  cotiá  e  a  súa

pronunciación.
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 Textos de tradición literaria, apropiados a esta idade: retahílas, poemas,
contos cortos populares. 

 Utilización progresiva de xestos  e movementos corporais.

BLOQUE 2: EXPRESIÓN PLÁSTICA E MUSICAL.

 Disfrute  coa  utilización  de  materiais  e  técnicas  para  a  expresión
plástica.

 Gozo coas producións plásticas.
 Materiais: témperas, ceras, pinceis, distintos tipos de papeis, gomets,

plastilina....
 Técnicas: enrugar, estampar, rasgar, colorear...
 Observación  e  manipulación  de  obxectos  e  materiais  de  cores

primarios: vermello, amarelo, azul. Identificación progresiva.
 Exploración  das  posibilidades  sonoras  da  voz,  do  propio  corpo,  de

obxectos cotiás e de instrumentos musicais. 
 Participación  activa  e  goce  na  interpretación  de  cancións,  xogos

musicais e danzas sinxelas.
 Discriminación de sons:Son-silencio, sons do corpo, sons de animais e

do contorno.

BLOQUE 3: REPRESENTACIÓN ESCRITA E DRAMÁTICA.
 Aproximación  ao  uso  da  lingua  escrita,  a  nivel  muy  elemental,

observando imaxes, palabras escritas e pictogramas.
 Participación activa e goce en actividades de mimar, xogo simbólico e

outros xogos de expresión corporal.
 Representación de persoaxes imitando ao adulto.
 Participación e goce na realización de técnicas de relaxación.

ESQUEMA DE ACTIVIDADES

PRIMEIRO TRIMESTRE

OUTUBRO
UNIDADE 1: OLA COMPIS, SON COCO.

ACTIVIDADES
• Coñecemos as dependencias da nosa escola.
• Coñecemos á nosa mascota: COCO.
• Coñecemos aos nosos compañeiros e compañeiras e tamén ás profes.
• Coco comenza a visitar  as casas dos nenos e nenas no día do seu

aniversario.
• Introducímonos no xogo heurístico.
• Celebramos a vendima.
• Celebramos o Samaín. 

NOVEMBRO
UNIDADE 2: OUTONO BONITO, FOLLIÑAS NO CHAN...

• Celebramos o Magosto.
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• Introducimos a cor vermella.
• O Outono e as súas características.
• Plantamos bulbos.
• Experimentamos con produtos típicos do outono.
• Realizamos un pastel de outono.
• Xogamos con follas secas.

DECEMBRO
UNIDADE 3: COCO TEN MOITO FRÍO!!!

ACTIVIDADES

• Decoramos as aulas con motivos de Nadal e invernais.
• Facemos "Turrón de chocolate".
• Celebramos o Festival de Nadal.
• Facemos a manualidade de nadal.

SEGUNDO TRIMESTRE

XANEIRO
UNIDADE 4: COIDAMOS OS NOSOS XOGUETES. 

ACTIVIDADES
• Celebramos o Día da Paz.
• Axudamos a recoller os xoguetes a Coco.
• Disfrutamos dando e recibindo apertas e bicos.
• Introducimos a cor amarela.
• Faremos garabatos sobre fariña e azucre.

FEBREIRO
UNIDADE 5: CÁNTOS DISFRACES, COCO!!!

• Disfrazámonos no entroido.
• Celebramos o Festival de entroido.
• Pintamos as nosas caras.
• Amasamos pan.
• Plantamos no noso horto.

MARZO
UNIDADE 6: COCO E OS SEUS AMIGOS

ACTIVIDADES

• Identificamos diferentes animais e as súas características.
• Coñecemos instrumentos musicais.
• Observamos como medra unha faba e unha lentella  en algodón nun

bote transparente.
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TERCEIRO TRIMESTRE

ABRIL
UNIDADE 7: UNHA VISITA MOI ESPECIAL...

ACTIVIDADES
•
• Celebramos as Xornadas de Portas Abertas.
• Celebramos a chegada da primavera.
• Introducimos a cor verde.
• Invitamos aos avós a que nos conten un conto.
• Celebramos a Semana do Libro.

MAIO
UNIDADE 8: XOGAMOS A SER ARTISTAS CON COCO.

ACTIVIDADES

• Celebramos a Quincena da Arte.
• Introducimos a cor azul.
• Coñecemos a forma Redonda.
• Experimentamos con pinturas e materiais de diferentes texturas.

XUÑO
UNIDADE 9:COCO TEN MOITA CALOR

ACTIVIDADES
• Imos de excursión ao parque de Chavián en Bertamiráns.
• Xogamos coa auga fría e quente. 
• Facemos xeo de cores.
• Coñecemos o noso corpo.
• Celebramos O Cacho.

ACTIVIDADES

A continuación detallaremos as actividades máis importantes que realizaremos
en cada trimestre.
O mes de setembro foi adicado á adaptación dos nenos e nenas á escola (ver
anexo).   Cada un dos tres  trimestres  consta de dúas unidades didácticas,
tendo cada unha delas o seu centro de interese.

PRIMEIRO TRIMESTRE

UNIDADE 1: OLA COMPIS, SON COCO.

Adicaremos a esta unidade o  mes de outubro e o noso centro de interese será
“A chegada de Coco e os novos amigos”. Comenzamos o curso coñecendo á
nosa  MASCOTA:  o  noso  canciño  COCO.  Con  él  faremos  un  montón  de
actividades  e  estará  presente  na  clase  ao  longo  de  todo  o  curso.   As
actividades que levaremos a cabo son as seguintes:  

25



ACTIVIDADES
 Asemblea: cada mañá iniciamos a xornada na aula saudándonos entre

nós, recordando o nome  de cada neno e nena. A nosa mascota "Coco"
saúdanos a cada ún e danos un bico. Conversamos sobre como nos
atopamos e sobre o que imos facer ao longo de toda a xornada.

 Visitamos as instalacións da escola para ver como é e cales son as súas
dependencias máis importantes:  comedor,  cociña,  clases dos bebés,
clases dos maiores de 2 a 3 anos, patio grande...

 Coco participará en moitas actividades animando aos nenos e nenas a
participar nas mesmas, porémoslle voz e ela explicará en qué consisten
as actividades, felicitaranos polo ben que o facemos...

 Falaremos de como son as súas casas: onde dormen, como é a súa
cama  ou  o  seu  berce,  onde  comen...Observaremos  fotografías  das
estancias dunha casa e eles sinalarán a que nós lle indiquemos. 

 Iniciámonos no xogo simbólico.
 Faremos un mural  garabatexando con témperas sobre papel continuo.
 Garabatexaremos con ceras en papel continuo.
 Escoitaremos contos.
 Ollaremos  e observaremos contos, imaxes, fotografías...
 Xogaremos a recoller os xoguetes cando rematamos de xogar con eles.

Coco axudaranos.
 Xogaremos  con  Coco  a  observar  o  noso  corpo,  fixándonos  nos

segmentos corporais: cabeza, mans e pes.
 Cada  neno  e  nena  sinalará  a  parte  do  corpo  que  lle  indiquemos

observando a súa imaxe reflectida no espello.
 Sinalaremos no noso compañeiro a súa cabeza, as súas mans e os seus

pes.
 Observaremos fotografías e indicaremos onde teñen a cabeza, as mans

e os pes.
 Faremos unha figura a tamaño real dun neno ou nena e pintarémoslles a

cabeza, as mans e os pes.   
 Faremos un mural  con todas as mans e os pes dos nenos e nenas

marcadas cun rotulador, estampadas con témperas...
 Iniciámonos  na  exploración  e  experimentación  de  tamaños  (grande-

pequeno)  tomando  como  referencia  o  propio  corpo  de  cada  un.
Proporcionarémoslles  diferentes  obxectos  iguais  pero  de  diferente
tamaño: balóns, aros, bonecos...

 Iniciámonos na técnica do estampado con esponxa e con témperas de
distintas cores.

 Comenzamos a traballar a cor, xogando cada día con xoguetes dunha
única cor para ao cuarto día xogar con xoguetes de todas as cores
mesturados.

 Traballaremos  a  percepción,  discriminación  e  memoria  visual  e
gustativa..

 Tomamos a galleta e o auga. Intentamos que cada un beba o auga él só
polo vaso. Imos retirando a axuda de forma progresiva.

 Cantamos cancións.
 Xogaremos a estar contentos e enfadados, observando como cambian

as nosas caras e as dos compañeiros. Observámolos no espello.
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 Celebramos O Samaín. Manipularemos cabazas de diferentes formas e
tamaños. Baleirámolas, tocamos a súa pulpa...decoramos as cabazas
para o Samaín no que nos xuntaremos todos os nenos e nenas de 1 a 2
e ollaremos as cabazas decoradas...

 Sacamos fotografías das actividades máis destacables.
  Realizaremos a manualidade da unidade. 
 Celebraremos os ANIVERSARIOS.  Todos os nenos e nenas da aula

celebraremos unha festa sempre que algún de nós estea de aniversario,
cantaremos o "cumpreanos feliz" e axudaremos a soprar as candeas. O
neno ou nena protagonista levará unha bonita tarxeta como lembranza
da celebración,  e levará a COCO a pasar  con él  ou ela ese día tan
especial.

UNIDADE 2: OUTONO BONITO, FOLLIÑAS NO CHAN...

O mes de novembro adicarémolo á chegada do outono. Introduciremos aos
cativos nesta estación facéndolles ver as súas características máis típicas e
cercanas a eles como é a caída da folla, os froitos típicos destas datas...

 Observamos as características do outono: recollemos follas secas no
patio exterior, observamos e manipulamos produtos típicos do outono:
noces, landras, castañas...

 Experiencia  con  froitas  típicas  do  outono:  peras,  mazás,  laranxas,
plátanos...Tocámolas, ulímolas, aplastámolas e comémolas.

 Celebramos a festa do Magosto na escola. Realizamos unha receita de
outono.

 Introducimos  a  cor  vermella.  Pintaremos  con  témperas  e  ceras
vermellas,  xogaremos  con  xoguetes  vermellos,  manipularemos
obxectos vermellos,  experimentaremos con distintos  tipos de papeis
vermellos...Pegaremos gomets e anaquiños de papeis vermellos.

 Observaremos as nosas caras reflectidas no espello. Aprendemos cales
son as súas partes (ollos, boca, nariz e orellas) e como se chaman.

 Identificaremos as partes da cara dos nosos compañeiros.
 Xogamos a poñer caras de contentos, tristes, sorprendidos.
 Plantamos bulbos.

UNIDADE 3: COCO TEN MOITO FRÍO!!!

Esta  unidade  terá  unha  duración  dun  mes:  o  mes  de  decembro.
Aproveitaremos que xa fai moito frío para introducilos nas características do
INVERNO e trataremos tamén o tema das FESTAS DE NADAL

ACTIVIDADES

As actividades máis importantes deste mes son as seguintes:
 Decoraremos as aulas con motivos de nadal e invernais
 Observaremos  o  contorno  e  falaremos  dos  seus  cambios:  fai  frío,

chove...Temos que abrigarnos... 
 Faremos garabatos con ceras e témperas de cor vermello.
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 Iniciarémonos nos conceptos arriba-abaixo.
 Observaremos a roupa que nos pon mamá, onde a poñemos e para que

serve: gorros, bufandas, luvas, botas...
 Faremos un mural do inverno estampando as gotas da choiva, pegando

algodón nas nubes...
 Traballaremos  a  percepción,  discriminación  e  memoria  olfativa  e

gustativa.
 Participaremos no FESTIVAL DE NADAL.
 Escoitaremos panxoliñas.
 Manipulamos catálogos de xoguetes.

 Experiencia: faremos TURRÓN DE CHOCOLATE.
 Celebramos os aniversarios.
 Facemos manualidade de nadal.

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDADE 4: COIDAMOS OS NOSOS XOGUETES.

Esta unidade está programada para os meses de xaneiro e febreiro. Os nosos
centros de interese son OS XOGUETES posto que vimos do nadal e temos
moitos xoguetes novos para compartir, coidar, xogar e recoller; e o ENTROIDO
posto que en febreiro disfrazarémonos de moitas cousas e tamén faremos os
nosos propios disfraces. Destacamos tamén o feito de que COCO comenza a
ir ás casas dos nenos e nenas. Isto sempre lles fai moita ilusión.

ACTIVIDADES
 Asemblea: introducimos na asemblea o calendario climático. Cada día

miraremos pola fiestra o tempo que fai e colocaremos no mural creado
especificamente para iso o símbolo correspondente (nube, sol, choiva,
sol e nubes, vento...). COCO seguirá saudándonos e tamén miraremos
con quen se vai de excursión a súa casa.

 Celebraremos o DÍA DA PAZ o 31 de xaneiro.
 Axudamos a recoller os xoguetes a Coco.
 Xogaremos a darnos apertas e bicos uns a outros.
 Facemos un mural con recortes de catálogos de xoguetes, indicando

cada neno e nena o seu xoguete preferido.
 Traballaremos a motricidade grosa e fina.
 Repasaremos  os  segmentos  corporais  traballados  ata  agora  e

aumentaremos os brazos e as pernas.
 Experimentaremos  as  posibilidades  e  limitacións  do  noso  corpo  en

movemento.
 Traballaremos a expresión oral de necesidades e sentimentos.
 Iniciámonos nos conceptos un-moitos.
 Coñecemos e experimentamos ca COR AMARELA.
 Garabateamos sobre  fariña, azucre...
 Pintamos con témpera mesturada con area e unha vez seca tocámola

coas mans.
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UNIDADE 5: CANTOS DISFRACES, COCO!!!

No  mes  de  febreiro  o  noso  centro  de  interese  será  o  Entroido.
Realizaremos diversas actividades relacionadas co tema para introducir aos
pequechos nesta tradición cultural tan nosa.

 Iniciámonos na técnica do punteado.
 Elaboramos o noso disfraz de entroido.
 Disfrazarémonos na aula cos disfraces que hai na escola.
 Participaremos na FESTA DE ENTROIDO.
 Pintaremos as nosas caras e ollarémonos no espello.
 Viremos disfrazados da casa un día.
 Traballaremos a percepción, discriminación e memoria táctil e gustativa.
 Faremos unha manualidade.
 Continuamos coa rutina de recoller os xoguetes despois de xogar.
 Celebraremos os aniversarios con Coco.
 Veremos películas debuxos animados.
 Amasaremos pan coa axuda das profes e despois comerémolo.
 Cantaremos cancións.
 Ollaremos contos.
 Plantaremos hortalizas no noso horto.
 Colaboraremos nos murais que se fagan na clase.

UNIDADE 6: COCO E OS SEUS AMIGOS.

Nesta  unidade  o  noso  eixe  central  serán  OS  ANIMAIS.  Intentaremos
transmitirlles  a  importancia  de  coidar  e  respectar  a  todos  os  animais.
Centrarémonos nos máis pretos a eles aprendendo os seus sons, imitando os
seus andares, vendo onde viven...   Tamén lle adicaremos algo de tempo á
música,  intentando  producila  co  noso  corpo  e  tamén  axudados  de
instrumentos musicais. 

ACTIVIDADES

 Ollamos láminas de animais salvaxes, domésticos e acuáticos.
 Faremos un mural sobre os animais
 Visualizaremos vídeos sobre diferentes animais, cantaremos cancións,

colorearemos debuxos de animais...
 Facemos adiviñas  dando pistas de animais xogando ao vexo, vexo…
 Dicimos o nome de algún animal en inglés.
 Conversamos  sobre  as  características  dos  animais:  onde viven,  que

comen,  como  se  moven,  que  nos  proporcionan,  cal  é  a  súa
onomatopea…

 Facemos psicomotricidade imitando os movementos dalgún animal.
 Falamos da nosa mascota e das súas características.
 Experimentaremos as posibilidades sonoras do noso corpo.
 Traballaremos  a  percepción,  discriminación  e  memoria  auditiva  e

gustativa..
 Traballaremos os segmentos corporais cara e orellas.
 Seguiremos  traballando  coas  nosas  posibilidades  motrices:  control

postural e desprazamentos.
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 Traballaremos o son e o silencio.
 Coñeceremos diferentes instrumentos musicais.
 Traballaremos a coordinación óculo-manual.
 Xogaremos diante do espello e en grupo a poñer  cara de enfadado,

triste, contento, sorprendido...
 Observaremos  como  medran  as  fabas  e  as  lentellas  en  botellas  de

plástico transparentes con algodón e auga.
 Traballaremos a colaboración no vestido e na hixiene.
 Faremos garabatos con xices en papel continuo.
 Practicaremos a técnica plástica do ARRUGADO. 
 Iniciámonos nos conceptos dentro-fora con respecto a sí mesmos.
 Potenciaremos a utilización da linguaxe verbal para comunicar as nosas

necesidades.

TERCEIRO TRIMESTRE

UNIDADE 7:  UNHA VISITA MOI ESPECIAL...

Esta unidade ten unha duración dun mes: abril. Destacamos neste mes dúas
actividades  importantes:  o  nosa HORTA no  que plantaremos tres  tipos  de
hortalizas e AS XORNADAS DE PORTAS ABERTAS, nas  que as familias que
poidan nos visitarán na escola, adicándolle unha semana especialmente aos
avós, que poderán vir a contarlles un conto aos nenos e nenas.

ACTIVIDADES
 Asemblea:  nela  continuamos coas  rutinas  do  saúdo,  mirar  o  tempo,

adxudicar con quen viaxa Coco si  é que hai algún cumple,  falar do
tema do día...

 Rutinas da galleta e auga, sesta...
 Observamos  como  cambia  o  noso  contorno  coa  chegada  da

PRIMAVERA. Decoraremos o aula en función da estación do ano na que
nos atopamos.

 Celebraremos  AS  XORNADAS  DE  PORTAS  ABERTAS  nas  que  AS
FAMILIAS nos visitarán na aula e poderán desenrolar unha actividade
deseñada por eles cos nenos e nenas.

 Aproveitamos para traballar cos nenos e nenas cales son os MEMBROS
DA FAMILIA. Decoraremos a aula con fotografías de todas as familias
de cada neno e nena e aprenderemos os seus nomes.

 Observaremos  imaxes  de  distintas  persoas  que  asociaremos  con
determinados parentescos: mamá, papá, avó, avoa, irmán...

 Traballaremos os segmentos corporais: tripa e cu.
 Fomentaremos o desenrolo da autoestima e a autoimaxe.
 Plantaremos no HORTO varias hortalizas.
 Observaremos  como  medran  as  fabas  e  as  lentellas  en  botellas  de

plástico transparentes con algodón e auga.
 Iniciarémonos na cor verde..
 Traballaremos  a  percepción,  discriminación  e  memoria  táctil  e

gustativa .
 Iniciámonos nos conceptos lonxe-preto, con respecto a un mesmo.
 Faremos creacións plásticas con ceras brandas.
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 Ampliaremos o noso vocabulario.
 Celebraremos a SEMANA DO LIBRO, na que cada neno e nena traerá

un conto á escola e durante unha semana contarémolos todos na aula,
rematando a semana celebrando un MERCADILLO no patio central da
escola no DÍA DO LIBRO.

 Adicarémoslles unha semana aos avós a avoas para  que poidan vir a
contarlles un conto aos netos e netas nas clases.

 Realizaremos unha manualidade.

UNIDADE 8: XOGAMOS A SER ARTISTAS CON COCO.

No  mes  de  MAIO  celebraremos  A  QUINCENA  DA  ARTE,  experimentando
diferentes técnicas plásticas e realizando as nosas primeiras “obras de arte”
que expondremos na entrada da escola.

ACTIVIDADES

 Traballaremos o segmento corporal: o lombo.
 Traballaremos a motricidade grosa e fina.
 Iniciámonos na forma circular:REDONDO.
 Traballaremos os conceptos igual-diferente.
 Traballaremos  a  percepción,  discriminación  e  memoria  de  todos  os

sentidos.
 Iniciámonos nos trazos horizontais.
 Celebraremos a QUINCENA DA ARTE.
 Realizaremos unha manualidade.
 Traballaremos as técnicas plásticas do rasgado e o amasado.
 Coidaremos o noso horto.
 Escoitaremos contos.
 Continuaremos co xogo simbólico. 

UNIDADE 9: COCO TEN MOITA CALOR.

Esta última unidade levarémola a cabo no mes de XUÑO e adicarémola ao
verán e as súas características. Si o bo tempo acompaña, faremos actividades
coa  auga  no  patio  exterior,  mollándonos  enteiriños  da  cabeza  aos  pes,  e
iremos de excursión á PRAZA DE CHAVIÁN.

ACTIVIDADES

 Observaremos e comentaremos as características do VERÁN: fai calor,
imos vestidos fresquiños, non chove...

 Faremos mural sobre o verán.
 Repasaremos as partes do noso corpo.
 Escoitaremos cancións infantís.
 Ollaremos contos.
 Faremos experiencias co auga quente e fría.
 Experimentaremos a facer xeo de cores que despois poderemos comer.
 Estimularemos a autonomía na hixiene, o vestido e a alimentación.
 Iremos de EXCURSIÓN  Á PRAZA DE CHAVIÁN.
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 Xogaremos no patio exterior con caldeiros, area.
 Celebraremos San Xoán realizando O CACHO.
 Sacamos a FOTO DE GRUPO.  

AULAS DE 2 - 3 ANOS

INTRODUCIÓN

Empezamos un novo curso no mes de setembro e  atopámonos nas nosas
clases con 53  nenos e nenas de 2 a 3 anos que estarán distribuídos en tres
clases. Aínda que todos estarán xuntos  a diferencia de idade entre eles é
considerable, xa que algúns aínda cumpriran os 2 anos ó longo deste primeiro
trimestre do curso e outros xa cumpriran os 3 no segundo trimestre, polo que
as diferencias no seu desenvolvemento serán significativas e deberémolas ter
en conta. A maioría deles xa levan con nós 1 ou 2 anos, pero outros entran por
primeira vez na escola. Imos utilizar o mes de setembro para coñecernos e
familiarizarnos  coas  novas  clases  ,  compañeir@s  e  profes  e  tamén  para
observar os nen@s e saber o momento evolutivo no que se atopan e así poder
iniciar o  primeiro trimestre do curso poñendo en  práctica a nosa proposta de
traballo.

Antes de empezar  a poñer en práctica a nosa proposta de traballo para o
curso é importante pararnos a pensar en que características evolutivas imos a
atopar  nos nenos e nenas  que imos ter  nas  nosas aulas,  xa  que as  súas
características  motrices,  cognitivas,  de  linguaxe  e  afectivo-sociales  van  a
condicionarnos  en  relación  as  actividades  que  vaiamos  a  planificar  e
guiarannos á hora de  axustar a metodoloxía de forma axeitada, potenciando ó
máximo as capacidades de cada nen@ en cada momento.

Debemos ter  en  conta que aínda que certas  actitudes,  comportamentos e
cambios  físicos  tenden  a  producirse  en  idades  aproximadas,  hai  moita
variación no que se considera normal, posto que cada nen@ ten o seu ritmo de
maduración e desenvolvemento particular.

Para fundamentar a nosa programación teremos en conta as características
evolutivas  dos  nen@s  de  estas  idades.  Con  respecto  ó  curso  pasado
avanzaron moito nas súas capacidades:  as súas habilidades,  as formas de
expresión, o modo de relacionarse, a súa autonomía, os coñecementos…

Así antes de expoñer a nosa programación deterémonos un pouco en recordar
que tipo de características definen ós nen@s nesta etapa evolutiva:

- A  nivel motor os  nen@s de 2 anos son moi activos e empezan a perder a
aparencia  de  bebé .Xa  son capaces de desprazarse controlando cada vez
máis a velocidade, a forza e a dirección. Aumenta a precisión e a rapidez nos
seus movementos.  Tamén avanzan na motricidade fina ,  xa manipulan con
certa  coordinación  e  vai  aparecendo  a  predominancia  da  man,  ollo  e  pe.
Conseguen  desenvolver  as  destrezas  a  través  da  realización  de  puzzles,
construcións, manipulando distintos materiais e utilizando esponxas, pinceis…

- A nivel cognitivo van a construir o seu pensamento por medio da acción e a
manipulación dos obxectos, descubrindo as súas características. Comenzan a
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utilizar os símbolos, imaxes, palabras e reproducen xestos ou accións que fan
outras  persoas.  Aínda  confunden  a  ficción  e  a  realidade.  Cústalle  moito
poñerse no lugar do outro e aparecen os primeiros temores. A percepción do
tempo  é  moi  incipiente  e  por  iso  é  moi  importante  o  establecemento  de
rutinas.

 - En canto á  linguaxe a súa evolución a estas idades varia moito, xa que
empeza a facer  a súa aparición.,  pero mentres algúns  din  palabras soltas
outros  xa  forman  pequenas  frases.  Normalmente   a  súa  forma  de
comunicación empeza a través do corpo, con xestos e e logo con palabras
sempre que o adulto lle mostre confianza e estea disposto a escoitar.

- As capacidades sociais  inícianse nesta idade, compartindo cos demais os
xogos  e  os  obxectos,  necesitan  o  contacto  cos  outros  para  aprender  a
compartir, aínda que lle custa moito, xa que son egocéntricos e teñen un forte
sentido de posesión das cousas. Poden aparecer pelexas, pequenos conflitos,
pegarse,  morder...pero  a  reconciliación  forma  parte  da  vida  en  grupo.  É
importante mostrarlle o valor dos acordos e aprenderlle a respectar as normas
para que a dinámica sexa unha fonte de pracer.

-  As  capacidades  afectivas nestas  idades  móstranse  demandando  moita
atención  do adulto, buscan chamar a atención e a nosa aprobación. Aprenden
a  desenvolver a sociabilidade a partir da observación e da imitación. Queren
facer cousas por si mesmos e ser autónomos, queren ser adultos. Opóñense a
todo e está nas nosas mans ensinarlle a facer as cousas sen axuda.

Despois de recordar as principais características evolutivas dos nen@s nesta
etapa  e  antes de adentarnos na programación dicir  que o noso  principal
obxectivo é que os nen@s veñan contentos á escola e que nela se sintan
queridos e a gusto. Partimos da base de que para que un nen@ se sinta a
gusto debe de ter cubertas as súas necesidades básicas: hixiene, alimentación
e descanso. Despois de ter satisfeito este obxectivo trataremos de estimulalos
para  desenvolver  todas  as  súas  capacidades,  en  función  das  súas
posibilidades e explorar o entorno social e natural.

PROGRAMACIÓN 
Unha vez que coñecemos un pouco mais as características dos nenos e nenas
de 2 a 3 anos cos que imos a traballar pasamos a formular os obxectivos,
contidos e actividades para este curso, tendo en conta que se levarán a cabo
con  flexibilidade  e  partindo  sempre  das  características  individuais  e  das
circunstancias do momento.

OBXECTIVOS:

ÁREA DO COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL:

 Recoñecerse como persoa diferenciada das demais e formarse unha
imaxe axustada e positiva de si mesmo, desenrolando sentimentos de
autoestima e autonomía persoal.

33

mailto:nen@s


 Progresar no control do corpo, desenrolando unha percepción sensorial
e  axustando  o  ton,  o  corpo  ,  o  equilibrio  e  a  coordinación  do
movemento as características do contexto.

 Coñecer  e  representar  o  seu  corpo,  algúns  dos  seus  elementos  e
funcións, descubrindo as súas posibilidades de acción e de expresión.

 Identificar  necesidades,  sentimentos,  emocións  e  preferencias,  e  ser
positivamente capaces de denominalos, expresalos e comunicalos ós
demais, identificando e respectando, tamén os dos demais.

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

 Progresar  na  adquisición  de  hábitos  e  actitudes  relacionados  co
benestar  emocional,  disfrutando das situacións cotiás de equilibrio  e
sosego.

 Adecualo  seu  comportamento  ás  necesidades  e  requirimentos  dos
demais,  desenrolando  actitudes  e  hábitos  de  respecto,  axuda  e
colaboración.

 Desenrolar  estratexias  para  satisfacer  de  maneira  cada  vez  máis
autónoma as súas necesidades básicas de afecto, xogo, alimentación,
movemento,  exploración,  hixiene,  saúde  e  seguridade  manifestando
satisfacción polos logros alcanzados.

ÁREA DO COÑECEMENTO DO CONTORNO:

 Observar  e  explorar  de  forma  activa  o  seu  entorno  físico,  natural  e
social, desenrolar o sentido de pertenza ó mesmo, mostrando interese
polo  seu  coñecemento  e  desenvolverse  nel  con  certa  seguridade  e
autonomía.

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

 Identificar e acercarse ó coñecemento de distintos grupos sociais preto
á  súa  experiencia,  a  algunhas  características  dos  seus  membros,
producións culturais,  valores e formas de vida, xerando actitudes de
confianza, respecto e aprecio.

 Indagar  no  medio  físico  manipulando  algúns  dos  seus  elementos,
identificando as súas características e desenrolando a capacidade de
actuar e producir transformacións neles.

 Observar   e  identificar  os  elementos  do  medio  natural  como  as
características  das  estacións,os  cambios  que vai  sufrindo  o  entorno
según o clima,recoñecer os distintos fenómenos atmosféricos…
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 Interesarse polo mundo natural, observar e recoñecer animais, plantas,
elementos e fenómenos da natureza, experimentar, falar sobre eles e
desenrolar actitudes de curiosidade.

 Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural e algunhas
das súas relacións, cambios e transformacións, desenrolando actitudes
de coidado, respecto, e responsabilidade na súa conservación.

ÁREA DAS LINGUAXES:COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN.

 Apropiarse progresivamente das diferentes  linguaxes para expresalas
súas  necesidades,  preferencias,  sentimentos,  experiencias  e
representacións da realidade.

 Experimentar  e  expresarse  utilizando  a  linguaxe  corporal,  plástica,
musical  e  tecnolóxica,  para  representar  situacións,  vivencias  e
necesidades .

 Utilizala lingua como instrumento de comunicación, de representación,
aprendizaxe e disfrute,de expresión de ideas e sentimentos, e valorar a
lingua  oral  como  un  medio  de  regulación  da  conduta  persoal  e  da
convivencia.

 Comprender as intencións comunicativas e as mensaxes doutros nen@s
e  adultos,  familiarizándose  coas  normas  que  rixen  os  intercambios
comunicativos  e  adoptando  unha  actitude  favorable  cara  a
comunicación, tanto na lingua propia como na estranxeira.

 Acercarse  as  producións  da  tradición  cultural.  Comprender,  recitar,
contar  e  crear  algúns  textos  literarios  mostrando  actitudes  de
valoración, disfrute e interese cara eles.

 Desenrolala creatividade e a curiosidade interactuando con producións
plásticas,  audiovisuais  e  tecnolóxicas,  teatrais,  musicais  ou  danzas,
mediante o emprego de técnicas diversas.

 Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura, explorando o seu
funcionamento  e  valorándoas  como  instrumento  de  comunicación,
información e disfrute.

 Iniciarse  no  uso  de  instrumentos  tecnolóxicos,  valorando  o  seu
potencial como favorecedores  da comunicación, da expresión e como
fonte de información e diversificación de aprendizaxes.

CONTIDOS:
ÁREA DO COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL.

Bloque 1: O corpo.

 Exploración  do  propio  corpo,  identificación  das  súas  partes  e  as
diferentes características.

 Características diferenciais do propio corpo respecto ao dos demais.

 Imaxe global e segmentaria.
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 Necesidades  do  propio  corpo:  alimentación  ,  hixiene,  descanso,
afectividade…

 Descubrimento dos sentidos como fonte de sensacións e percepcións.

 Vivencias do propio corpo en relación ao espazo e ao tempo.

Bolque 2 : A identidade, a autoestima e as emocións.

 Valoración  positiva  e  respecto  polas  diferencias,  evitando  actitudes
discriminatorias.

 Identificación e manifestación dos propios gustos.

 Recoñecemento dos sentimentos e emocións propios dos demais.

 Manifestación dos sentimentos propios e cara os demais.

 Actitude de paciencia e espera ante a resposta axeitada.

 Identificación  de  sí  mesmo  polo  nome  e  do  grupo  familiar  ó  que
pertence.

 Observación  e  aceptación  das  propias  necesidades,  posibilidades  e
limitacións.

 Actitude positiva nas pequenas dificultades superables.

 Control de respostas agresivas ante momentos de frustración.

Bloque 3 : O coidado persoal.

 Gusto polo aspecto persoal cuidado.

 Recoñecemento do control de esfínteres.

 Iniciativa para comer de forma autónoma.

 Gusto por probar novos sabores e texturas.

 Regulamento dos ciclos de sono e vixilia, actividade e descanso.

 Recoñecemento dos riscos e perigos habituais do entorno e utilización
de medios para evitalos.

 Colaboración na hixiene e no coidado de sí mesmo.

COÑECEMENTO DO CONTORNO

Bloque 1 : O medio físico.

 Uso e función dos obxectos máis habituais.

 Atributos sensoriais dos obxectos: cor, forma, tamaño, son, sabor…

 Clasificación e agrupación de obxectos seguindo diferentes criterios.

 Experimentación  coas  cantidades,  medidas  e  características  dos
obxectos.
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 Situación de si mesmo e dos obxectos no espazo.

 Manipulación dos obxectos e de materiais do entorno e identificación
dalgunha das súas propiedades.

Bloque 2: Achegamento á natureza.

 Coñecemento de distintos produtos que nos proporcionan os animais e
as plantas.

 Recoñecemento dalgúns fenómenos atmosféricos:chuvia, tronos, neve,
saraibas, lóstregos…

 Gozo das actividades ao aire libre.

 Establecemento de relacións sinxelas entre animais e o medio no que
viven.

 Curiosidade e respecto por os animais e as plantas do contorno.

 Observación dos animais e plantas  do contorno máis próximo.

 Observación e gusto  pola  natureza nas diferentes  estacións do ano,
identificando algunha  das suas características.

Bloque 3 : Cultura e vida en sociedade.

 Normas básicas de educación vial: semáforos, pasos de peóns…

 A propia familia: membros que a compoñen.

 A  escola:  profes,  compañeiros,  o  resto  do  persoal  da  escola,  as
dependencias…

 Curiosidade polas distintas profesións, servizos, medios de transporte…

 Coñecemento  e  participación  en  acontecementos,  costumes  e
tradicións da nosa cultura.

 Incorporación  progresiva  das  pautas  de  comportamento  e  normas
básicas de convivencia:  saudar,  despedirse, dar as grazas, pedir  por
favor…

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN.

Bloque 1 : Comunicación xestual e oral.

 Utilización da linguaxe oral para comunicar e expresar necesidades e
desexos.

 Participación nas conversas, nas cancións,nas danzas, dentro das suas
posibilidades.

 Recoñecemento  e  utilización  das  posibilidades  do  corpo  para
comunicarse.

 Memorización e reprodución oral de pequenas poesías, cancións…

 Evocación e relato de feitos e acontecementos da vida cotiá.
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 Respecto no uso da palabra.

Bloque 2 : Expresión plástica e musical.

 Exploración das posibilidades sonoras do propio corpo, dos obxetos e
dos instrumentos musicais.

 Discriminación  progresiva  do  ruído,  silencio,  contrastes  básicos
(forte/suave ).

 Interese por participar nas danzas, cantos e manexo de instrumentos
musicais.

 Gusto polo manexo de materiais e útiles de expresión plástica.

 Curiosidade e valoración das obras de arte que facemos na escola.

 Identificación das cores primarias e interese por investigar con elas.

 Uso axeitado dos diferentes útiles e materiais.

 Recoñecemento dos sons que se producen o noso propio entorno.

 Curiosidade por participar nas técnicas de expresión plástica: pintura,
moldeado, rachado, pegado…

Bloque 3: Representación escrita e dramática.

 Desexos de explorar  e  coñecer  as  posibilidades  expresivas  do noso
corpo.

 Utilización do debuxo pasando do garabato ó inicio da representación
de formas simbólicas.

 Atribución de significado a certos grafismos ou garabatos.

 Interese por manipular libros, revistas, escoitar música.

 Comprensión dos relatos e dramatizacións escoitadas ou vistas.

 Interese  polo  descubrimento  de  imaxes,  de  debuxos  e  fotografías
reproducidas en libros, láminas, murais,cadros…

Despois de formular esta serie de obxectivos e contidos xerais cos que imos
traballar  ó  longo  de  todo  o  curso,  pasaremos  á  fase  máis  práctica,  onde
formularemos algunhas das actividades que levaremos a cabo ó longo dos
tres trimestres e coas que intentaremos acadar os obxectivos propostos . Ó
longo  do  curso  realizaremos  as  programacións  trimestrais  nas  que
propoñeremos uns obxectivos , contidos e actividades máis específicos.

ACTIVIDADES:

Todas as actividades que nos propoñemos facer ao longo deste curso  estarán
organizadas en función de :
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- Determinados  centros de interese que serán elixidos baseándonos en
acontecementos tradicionais do noso entorno, nas estacións do ano, en
festas e costumes propias…como por exemplo: o magosto, o Nadal , o
entroido , a primavera, o outono… 

-  Organizaremos actividades  tamén en base á experimentación a través de
distintas  experiencias onde  o  nen@  aprenderá  a  través  da
experimentación, a manipulación,  a investigación…as veces de maneira
libre e outra de forma dirixida .

- E  desenrolaremos  tamén ó longo de todo o curso  2 proxectos . Un deles
de  experimentación a través da  ciencia ,  onde pretendemos que os
nen@s  experimenten  con  distintos  materiais  que  poidan  manipular  ,
observar, transformalos… e outro   de alimentación , co que pretendemos
fomentar o gusto pola alimentación san, achegando ós nen@s hábitos de
alimentación saudables no día a día a través dos menús da escola.

Será cada educadora na súa clase quen adaptará as actividades programadas
ás características concretas do seu grupo de nen@s, respectando  en todo
momento as diferencias madurativas que poidan existir  tanto a nivel  motriz
coma lingüístico, cognitivo…

Unha  vez  que  os  nen@s   estean  adaptados  ó  ritmo  da  escola  xa  nos
plantexaremos planificar tempos concretos para a organización das distintas
actividades que perseguirán a  consecución dos obxectivos plantexados ao
principio de curso,  teremos en conta á hora de planificar  estes tempos os
intereses dos nosos nen@s en cada momento,  sendo as educadoras quen
valoren si é axeitado ou non desenrolar unha actividade colectiva ou individual
nun  momento  determinado.  Teremos  en  conta  que  calquera  situación  é
potencialmente  educativa  e  tendo presente  que a   actividade básica   dun
nen@  nestas  idades  é  o  xogo  a  través  do  cal  realizan  as  distintas
aprendizaxes.

Este  curso  teremos  nas  nosas  clases  a  mesma  mascota   que  xa  nos
acompañou o curso pasado que é o coelliño Simón. Para os nenos e nenas
que veñen por primeira vez á escola este curso será algo novo , pero para os
que estiveron con nós o curso pasado será un reencontro cheo de tenrura e
cariño,  posto  que  lle  queren  moito,  pois  compartiron  con  el  moitísimas
experiencias  ó  longo  do  ano  pasado.  Con  el  compartiremos  xogos,
experiencias, saídas, irá ás casas de todos os nenos e nenas….

Ó longo de todo o curso realizaremos unha serie de actividades que serán
comúns aos tres trimestres:

 Psicomotricidade .

 Hora do vídeo.

 Asemblea: saudámonos, comentamos novidades, vemos quen falta na
clase, observamos o tempo, introducimos o tema que traballaremos …e
tamén saudaremos á nosa mascota Simón dándolle os bos días e un
biquiño e unha aperta .

 Celebraremos  os  aniversarios  cunha torta  na  que poidan  soprar  as
candeas e logo levarán un pequeno recordo do seu cumpre para a casa.
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 Cada trimestre levaremos as nosas casas unha compilación de todos os
traballiños que fixemos nese trimestre.

 Realizaremos  xogo  simbólico,  xogo  heurístico,  xogo  libre  e  xogo
dirixido.

 Teremos un momento diario adicado ó conto.

 Introduciremos dentro  do noso aseo  persoal  o  cepillado  dos  dentes
despois de comer.

 Realizaremos diversos traballos relacionadas cos contidos que estamos
a traballar.

 A nosa mascota Simón visitará a  casa de cada nen@.

 Realizaremos  una  saída  por  trimestre  para  coñecer  de  preto  as
características do noso entorno.

 Teremos  un  tempo  ó  longo  do  día  para  disfrutar  xogando  no  patio
interior ou no exterior, dependendo do tempo que faga.

A continuación detallaremos un esquema de actividades por trimestre:

PRIMEIRO TRIMESTRE

SETEMBRO:

PERÍODO DE ADAPTACIÓN. Ver anexo.

OUTUBRO/ NOVEMBRO: “ SIMÓN CHEGA Á ESCOLA NO OUTONO “

 Cor amarela.

 Forma redonda.

 Horto: plantación de bulbos (xacintos e tulipáns ) no mes de outubro.

 Festexamos o Samaín .

 Facemos o Magosto no mes de outubro.

 Excursión ó Pazo da Peregrina antes do magosto.

 Experiencia cos froitos do outono  :o millo, os carozos e as cabazas .

 Horto: plantamos landras e castañas.

 Proxecto de experiencia coa ciencia : realizamos un experimento.

 Unha das clases visitará o centro de día.

DECEMBRO: “ SIMÓN ESPERA CON ILUSIÓN A CHEGADA DO NADAL”.

 Festexamos a chegada do Nadal.

 Preparamos o Festival.

 Carta para o Apalpador.
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 Experiencia: facemos améndoados.

 Imos a correos a levar á carta ós Reis Magos.

 Cor vermella.

SEGUNDO TRIMESTRE:

XANEIRO: “ SIMÓN PON A BUFANDA E AS LUVAS “.

 Chegada do inverno.

 Festexamos a chegada dos Reis. Saco dos xoguetes.

 Experiencia: xeo e neve.

 Día da Paz.

 Introducimos a forma cadrada.

FEBREIRO:  “SIMÓN  DISFRÁZASE  E   PRESENTANOS  ÓS  SEUS
AMIGUÑ@S OS ANIMAIS”.

 Cor azul. 

 Introducimos o tema dos animais: domésticos,salvaxes e acuáticos.

 Mural dos animais: domésticos, acuáticos e salvaxes.

 Imos empezando a traballar o entroido.

 Experiencia: maquillaxe e disfraz xogando en grupo.

 Facemos o noso disfraz.

 Proxecto de experiencia coa ciencia : facemos un experimento.

 Unha das clases visitará o centro de día.

MARZO: “ SIMÓN DISFRUTA COA MÚSICA  “.

 Festexamos o entroido. Festa de disfraces coas familias.

 Mes da música. Actuación en directo por parte dos familiares.

 Horto : plantamos hortalizas.

 Continuamos co tema dos animais.

 Mascotas na clase.

 Excursión á granxa.

TERCEIRO TRIMESTRE:

ABRIL : “ SIMÓN COÑECE AS PROFESIÓNS DE PAPÁ E MAMÁ “.

 Xornadas de Portas Abertas:visitas dos nosos papás e mamás.
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 Coñecemos os oficios.

 Experiencia : visita dos bombeiros, policía municipal….

 Día do libro. Contacontos.

 Forma triangular.

 Cor verde.

MAIO: “ SIMÓN SAE Ó CAMPO A ULILAS FLORES “.

 Mes  da Arte.

 Festexamos a chegada da primavera .

 Experiencia coas flores.

 Educación vial.

 Proxecto de experiencia coa ciencia: facemos un experimento.

 Unha das clases visitará o centro de día.

XUÑO: “ SIMÓN PON O TRAXE DE BAÑO  PARA IR DE VACACIÓNS “.

 Excursión do Día do Medio Ambiente: saímos ó monte a transplantar os
carballos e os castiñeiros.

 Repasamos as catro cores: amarela, vermella, azul e verde.

 Visitamos os colexios ós que van a irse os nen@s para o ano que ven.

 Recollemos as hortalizas.

 Preparamos o Festival de Fin de Curso.

 O cacho.

 Experiencia: mesa da auga e xeados.

 Proxecto : “ Monstruo das cores “.

Agora  pasamos a  enumerar  algunhas  das  actividades  que realizaremos en
cada un dos meses que compoñen cada trimestre:

SETEMBRO : MES DE ADAPTACIÓN:

Trataremos de que a chegada á escola resulte o menos traumática posible e
que todos vaiamos superando estes primeiros días  da mellor forma posible. E
para conseguilo  intentaremos facer  actividades encamiñadas a diversión,  ó
xogo e a ir coñecéndonos entre nos, polo que non estarán moi estruturadas
para que vaian collendo confianza con todo o que os rodea.

Algunhas das que propoñemos son:

 Presentaremos á nosa mascota o coelliño Simón que nos acompañará
en todas as actividades que fagamos ó longo deste curso.
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 Deixaremos que os nen@s se movan libremente para que poidan entrar
en contacto cos distintos espazos, materiais, xoguetes…

 Sentarémonos no chan en asemblea para ir coñecendo os nomes de
todos os compañeir@s e das educadoras. Aproveitaremos a hora da
asemblea para mirar o tempo que fai, o día que é , conversar do que
imos a facer ó longo do día, falar de como nos atopamos, de quen falta
ese día na clase…en resumen a asemblea será un punto de encontro
para todos e na que todos podemos participar.

 Iremos ó patio de fora sempre que se poida, e alí xogaremos ó aire libre
coas carretillas, cos caldeiros, coas palas, coa area…

 Intentaremos identificar a nosa foto na percha e irnos familiarizando co
seu sitio, pois alí gardaremos as nosas pertenzas durante todo o curso. 

 Escoitaremos música, cantaremos e bailaremos o seu ritmo.

 Xogaremos con globos tendo coidado con todos aqueles que lles de
medo que estoupen.

 Pintaremos con distintos materiais: ceras, temperas, pincel…, xa sexa
en folio ou nun papel grande.

 Faremos encaixables.

 Xogaremos no patio de dentro cos coches, na casiña, no tobogán, nas
bicis, nas motos…

 Faremos unha “excursión” por toda a escola, para coñecer os outros
compañeiros mais pequenos,  as educadoras,  a cociñeira..e todas as
dependencias que forman a nosa escola.

 Iremos sentándonos no pupitre e faremos distintas actividades como
pintar,ver contos, facer encaixables…

 Unha vez que rematemos de xogar axudaremos a recoller os xoguetes.

 As profes  contarémoslles  contos e  outras  veces serán eles  quen os
ollen.

 Trataremos  de  ir  adaptándonos  as  rutinas  de  alimentación,  hixiene,
descanso e xogo que teremos na escola.

 Intentaremos  crear  en  todo  aquelo  que  fagamos  un  clima  de
seguridade,  de  afecto,  de  cariño…,  potenciando  sempre  o  contacto
físico a través de abrazos, bicos…

Estas son algunhas das actividades que propoñemos para ir sobrelevando o
mellor que se poida este período difícil que se nos ven enriba cada mes de
setembro. Á hora de enfrontarnos a el teremos moi en conta termos como:
paciencia,  comprensión,  afectividade,  seguridade…para  que  a  experiencia
sexa o máis positiva posible.
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OUTUBRO / NOVEMBRO: “ SIMÓN CHEGA Á ESCOLA NO OUTONO”.

Nestes  dous meses imos a traballar  sobre o outono e relacionar  todas as
actividades e experiencias coa chegada desta estación que cambia o colorido
da nosa paisaxe. Tamén presentaremos á nosa mascota o coelliño Simón que
nos acompañará todos os días na clase.

Realizaremos actividades como:

 Decoraremos as nosas clases con unha decoración acorde á estación
na que estamos.

 Estableceremos o cumprimento das rutinas diarias, xa que son unha
maneira de tomar conciencia do tempo e tamén do espazo.

 Realizaremos un mural do tempo atmosférico e cada día trataremos de
identificar como está o día e que distintivo debemos de colocar.

 Cada  día  ó  comenzar  a  clase  sentarémonos  en  asemblea  para
saudarnos e falar das actividades que imos a levar a cabo ao longo do
día, mirar o tempo que fai, compartir emocións, mirar quen falta hoxe na
clase…

 Intentaremos interiorizar rutinas diarias que para algúns de nós poidan
ser novedosas como: cepillar  os dentes,  comer soiños, lavalas mans
antes de comer, deitarse a durmila sesta cada un na súa cama de forma
autónoma.

 Empezamos  co  proxecto  de  alimentación  saudable.  Todos  os  días
despois  de  lavalas  mans  e  antes  de  comer  conversamos  sobre  os
alimentos que imos comer hoxe na escola e visualizámolos nun mural
que teremos na clase.

 Introducimos a cor amarela.

 Facemos determinadas fichas nas que a cor amarela sexa o tema de
traballo.

 Introducimos a forma redonda.

 Buscamos obxectos pola clase que teñan esta forma.

 Debuxamos círculos no chan de cor amarela e metémolos dentro deles.

 Introducimos  o  tema do  outono  .  mostramos  murais  ,  fotos,  contos
onde se perciban paisaxes con características propias desta época do
ano.

 Traemos follas á clase e observamos a súa cor, a forma, o tamaño…

 Estampamos follas de distintos tamaños, formas e colores en papel.

 Tirámolas no chan e pisámolas e escoitamos o son que fan.

 Festexamos o Samaín.

 Traemos cabazas baleirámolas e decorámolas.

 Facemos unha manualidade do outono.

 Celebrámolo Magosto.
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 Manipulamos o millo, os carozos, as cabazas .

 Intentamos  debullalo  millo  e  despois  xogamos  a  facer  torres  cos
carozos.

 Facemos axoúxeres con botellas co millo que debullamos.

 Traemos  á  clase  produtos  típicos  desta  estación:  castañas,  noces,
granadas, millo, ourizos, abelás…para manipulalos e probalos.

 Empezamos  coa  plantación  do  noso  horto  particular  e  plantamos
bulbos do outono: xacintos e tulipáns.

 Facemos unha saída ó pazo da Peregrina para ver os cambios que se
dan  na  paisaxe  coa  chegada  do  outono  e  recollemos  follas,  setas,
castañas…

 Plantamos landras e castañas para logo ó final de curso transplantar os
carballos e os castiñeiros.

 Realizamos  un  experimento,  dentro  do  proxecto  de  experiencia  coa
ciencia.

 Introducimos o concepto arriba/ abaixo.

 Sentámonos nas mesas e xogamos coa plastilina, os puzles, ollamos
contos…

 Imos a vídeo unha vez por semana.

 Xogamos libremente cos coches, as bonecas, os animais, as pezas de
construción , as comidiñas e a cociña…

 Experimentamos  con  distintas  técnicas  plásticas  :  pinturas,  rachado,
enrugado…

 Escoitamos contos que nos contaran as profes.

 Traballamos o concepto de grande/pequeno

DECEMBRO:” SIMÓN ESPERA CON ILUSIÓN A CHEGADA DO NADAL”.

Coa chegada do mes de decembro chega a ilusión aos nosos nen@s, xa que
están esperando con impaciencia  os agasallos que lles van a traer os Reis
Magos e máis Papá Noel  .  Neste mes todo se enche de bonitas luces de
colores e as rúas póñense especialmente fermosas agardando a celebración
destas festas. Así o centro de interese proposto para este mes será o Nadal.

Realizaremos actividades relacionadas con el:

 Preparamos a decoración da clase para o Nadal.

 Conversamos sobre o tema.

 Traemos  á  clase  doces  típicos  destas  datas  :  turrón,  mazapáns,
polvoróns …e probámolos.

 Festexamos a chegada do Nadal escoitando e cantando panxoliñas.

 Manipulamos cousas brillantes.
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 Tocamos cousas duras e brandas.

 Manipulamos e ollamos os catálogos dos xoguetes para ir facéndolle a
carta aos Reis e a Papá Noel.

 Preparamos a carta para cando nos visite o Apalpador.

 Preparamos o Festival do Nadal.

 Facemos unha manualidade de Nadal para levar para a casa.

 Tocamos os instrumentos, sobre todo a pandeireta e as campás típicas
destas fechas.

 Introducimos a cor vermella.

 Facemos un traballiño con distintas texturas desta cor.

 Buscamos por toda a clase obxectos desta cor.

 Pintamos con distintas técnicas plásticas nesta cor.

 Facemos a experiencia  proposta para este mes: amendoados.

 Seguimos traballando no proxecto de alimentación saudable.

 Facemos unha saída a correos a levar a carta ós Reis Magos.

SEGUNDO TRIMESTRE:

XANEIRO:” SIMÓN PON A BUFANDA E AS LUVAS”.

A finais do mes pasado empezou o inverno e con el  chega o frío e o mal
tempo. Este mes o centro de interese que escollemos para traballar  foi  o
inverno.

Propoñemos as seguintes actividades para levar a cabo:

 Festexamos  a  chegada  dos  Reis  Magos  e  conversamos  sobre  os
agasallos que nos trouxeron.

 Facemos un xogo do saco dos xoguetes. No que lle poñeremos a coroa
a un nen@ e terá que introducir a man nun saco con moitos xoguetes e
coller un e  adiviñar de que xoguete se trata sen sácalo do saco.

 Cambiamos  a  decoración  das  nosas  clases,  quitamos  toda  a
decoración do Nadal e ambientámolas para a chegada do inverno.

 Falamos do cambio de estación.

 Conversamos sobre a roupa que nos poñemos cando chega o frio, que
comidas nos apetecen comer máis, como cambia a paisaxe ao noso
arredor…

 Saímos ao patio de fóra cos paraugas cando chova e observamos como
nos resgarda da chuvia.

 Ollamos fotos, debuxos, murais, contos onde apareza a paisaxe típica
desta estación.

 Facemos uns bonecos e vestímolos con roupa típica do inverno.

 Experimentamos co contraste frío/ quente.
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 Seguimos traballando a cor vermella.

 Celebramos o Día da Paz.

 Facemos un traballiño en relación con este tema para decorar a entrada
da escola.

 Observamos como vai o noso horto, tanto os bulbos como as landras e
as castañas.

 Introducimos a forma cadrada.

 Introducimos o término igual/diferente.

 Simón empeza a ir de visita á casa dos nen@s.

 Traballamos o concepto dentro/fóra.

 Seguimos co proxecto de alimentación saudable.

 Imos a vídeo unha vez por semana.

 Xogamos libremente cos coches, as bonecas, as pezas, as comidiñas, a
cociña…

 Xogamos coa plastilina, os puzles…

 Escoitamos contos que nos contan as profes.

FEBREIRO:“  SIMÓN  DISFRÁZASE  E  PRESÉNTANOS  OS  SEUS
AMIGUIÑ@S OS  ANIMAIS “.

Neste mes celebramos o Entroido e imos a disfrutar traballando sobre este
tema, pero ademais Simón vainos a presentar a outros amiguiños seus : os
animais salvaxes, os domésticos e os acuáticos.

Realizaremos actividades como:

 O coelliño Simón preséntanos aos seus amigos os demais animais.

 Ollamos láminas de animais salvaxes, domésticos e acuáticos.

 Facemos un mural entre as tres clases de estes tres tipos de animais.

 Imos ao vídeo a ver películas onde aparezan distintos tipos de animais.

 Facemos adiviñas  dando pistas de animais xogando ao vexo, vexo…

 Dicimos o nome de algún animal en inglés.

 Conversamos sobre as características dos animais:  onde viven,  que
comen,  como  se  moven,  que  nos  proporcionan,  cal  é  a  sua
onomatopeia…

 Facemos psicomotricidade imitando os movementos dalgún animal.

 Falamos da nosa mascota e das súas características.

 Facemos puzles onde apareza a forma redonda e cadrada.

 Comparamos obxecto redondos con cadrados .

 Comparamos as cores amarela e vermella.

47



 Introducimos a cor azul.

 Realizamos un experimento dentro do proxecto experimentamos coa
ciencia.

  Cara finais de mes decoramos as nosas clases con guirnaldas, globos,
caretas, antifaces…para recibir ao entroido,porque este ano coincide a
primeiros do mes de marzo.

 Utilizamos a roupa que temos nas caixas da roupa para disfrazarnos  e
pasalo ben.

 Pintamos  a  cara  e  mirámonos  ao  espello  e  vemos  o  guapos  que
estamos.

 Traemos á clase o moble cos disfraces e disfrazámonos de piratas, de
vaqueiros, de bruxas, de médicos, de policías…e sacamos fotos para
logo decorar a entrada.

 Imos preparando o noso propio disfraz para o día do entroido.

 Traemos  á  clase  filloas  e  orellas,  doces  típicos  destas  festas  e
probámolos

MARZO: “ SIMÓN DISFRUTA COA MÚSICA. “.

Este mes ímolo  adicar a seguir traballando o tema dos animais e tamén imos
a festexar o entroido , pois a primeiros de mes faremos a merenda de entroido
coas familias. Ó longo deste mes tamén traballaremos a música e invitaremos
a todos aqueles membros das familias a que nos visiten e nos poidan vir a
cantar ou tocar algún instrumento.

Faremos  distintas  actividades  relacionadas  con  este  tema  e  tamén
realizaremos outras como as seguintes:

 Seguimos traballando o tema dos animais.

 Animamos ós pais a que nos visiten e nos acheguen ás nosas clases as
mascotas que teñen nas súas casas : cans, gatos, paxaros, tartarugas…

 Facemos unha excursión a unha granxa para entrar en contacto cos
animais.

 Imitamos os movementos e os sons dos animais.

 Falamos dos alimentos que nos proporcionan, como viven,como teñen
o seu corpo, que comen…

 Seguimos co proxecto da alimentación saudable.

 Escoitamos diferentes tipos de música.

 Tocamos instrumentos.

 Bailamos soliños ou por parellas.
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 Invitamos ás familias a que  veñan a tocar algún instrumento ou a cantar
e bailar .

 Facemos sons con diferentes partes do corpo.

 Facemos música con distintos obxectos.

 Aprendemos a escoitar , momento de silencio. Relaxación.

 Aprendemos a disfrutar do silencio.

 Plantamos hortalizas no noso horto.

 Traballamos o concepto preto de e lonxe de .

 Distinguimos entre moitos e poucos.

 Distinguimos entre ruído e silencio.

 Levaremos para a casa os traballiños do trimestre.

 Imos ó vídeo unha vez por semana.

 Facemos psicomotricidade na aula ou no patio.

 Xogamos coa cociña e os cacharriños,  cos coches,  cos garaxes,  as
pelotas, as bonecas, as pezas de construción…

TERCEIRO TRIMESTRE

ABRIL:” SIMÓN COÑECE AS PROFESIÓNS DE PAPÁ E MAMÁ”.

Xa nos atopamos no último trimestre do curso e xa todos veñen contentos á
escola e coñécena como outro medio de socialización diferente ao das súas
casas  ,  e  neste  mes  queremos  acercar  a  vida  familiar  á  escola  e  por  iso
traballaremos o tema da familia e realizaremos as Xornadas de Portas Abertas
nas que aproveitaremos para invitar a papá e a mamá a que pasen con nós
unha  parte  da  xornada  e  compartan  con  todos  algunha  experiencia
relacionada coa súa profesión.

Faremos actividades como as seguintes:

 Pediremos as familias que nos acheguen á escola  fotos da familia para
coñecernos e que os nen@s poidan identificar aos seus familiares máis
queridos e sentilos cerca.

 Visita dos papás e mamás que queiran compartir con nós un pouco do
seu tempo e achegarnos ao seu traballo diario.

 Conversamos sobre as distintas profesións  e imitamos accións.

 Temos a experiencia da visita dos bombeiros e da policía municipal.

 Conversaremos sobre o moito que queremos aos nosos pais, irmáns,
avós, padriños…

 Conversamos sobre as estancias da casa e do que facemos en cada
unha delas.

 Introducimos a forma triangular.

 Celebramos o Día do Libro.
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 Pedimos a cada nen@ que traia da súa casa un conto que lle guste para
ler entre todos ao longo da semana  e faremos a Feira do Libro onde
toda a escola  compartiremos os libros que trouxemos da casa.

 Traeremos á escola un contacontos.

 Seguiremos  observando  como  van  medrando  os  carballos  e  os
castaños do noso horto.

 Introducimos a cor verde.

MAIO:” SIMÓN SAE AO CAMPO A ULILAS FLORES”.

No noso entorno  percibimos que xa estamos na primavera  e dende a escola
queremos que os nen@s perciban as súas características e por iso dedicamos
este mes a falar das flores, dos paxariños que chegan de fóra, das flores de
cores que nos rodean, do arco da vella,  dos días que van facéndose máis
grandes…Tamén traballamos  a arte ó longo de todo o mes.

Faremos algunhas actividades como : 

 Decoramos a clase para ambientala para a primavera.

 Facemos conversas, observamos murais, fotos, libros…sobre o tema.

 Pedímoslle  as  familias  que  nos  traian  flores  á  escola  para  poder
manipulalas, ulilas, observar de que color son, sacarlle os pétalos…

 Relacionamos algúns animais coa chegada da primavera.

 Facemos un mural con flores feitas con distintas técnicas plásticas.

 Conversamos sobre a roupa que nos poñemos nesta época do ano.

 Pintamos en papel  continuo con distintos utensilios: pincel,  esponxa,
sprai,xeringa…

 Distinguimos entre mediano, grande e pequeno.

 Facemos psicomotricidade tratando de salvar  obstáculos, controlar  a
forza, correr e parar de repente,ir de puntillas, saltar cos pés xuntos,
pasar por debaixo, por enriba, camiñamos cara atrás…

 Saímos ó patio de fora a xogar ó aire libre.

 Traballamos a Arte  ó longo de todo o mes

 Adicaremos  este  mes  a  facer  a  nosa  propia  galería  de  arte.
Traballaremos  con  diferentes  materiais  utilizando  distintas  técnicas
plásticas.

 Mesturas de colores.

 Diferentes soportes e texturas.

 Técnicas diversas :  pintamos con ceras,  con rodillos,  pinceis  ,  coas
mans,con esponxas…pegamos, rachamos,moldeamos, construímos…

 Traballamos o volume.
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 Traballamos a educación vial facendo un circuíto.

 Faremos un experimento dentro do proxecto de ciencia.

XUÑO: “ SIMÓN PON O TRAXE DE BAÑO  PARA IR DE VACACIÓNS”

Xa estamos no último mes do curso e toca falar das vacacións, de ir ao cole
de maiores, do verán, do Festival de Fin de Curso…

Realizaremos neste mes actividades como :

 Conversamos sobre o verán, as vacacións, o cole de maiores…

 Comentamos murais,  fotos,  láminas,  contos onde aparezan paisaxes
típicos do verán.

 A primeiros de mes ( o día 5 ) celebramos o Día do Medio ambiente e
faremos  unha  saída  ao  monte  para  transplantar  os  carballos  e  os
castaños que nos foron arriba.

 Iremos preparando o Festival de Fin de Curso.

 Recollemos os froitos do noso horto.

 Pedimos as familias que nos traian á clase as  diferentes flores e herbas
para facer o cacho.

 Faremos unha saída ó “ cole de maiores” o que se van a ir os nen@s.

 Preparamos os nosos traballiños para levar para a casa.

 Faremos unha experiencia coa mesa da auga e cos xeados.

 Faremos o proxecto do “monstro das cores “

 Sacaremos as fotos da orla.

 Celebramos o Festival de Fin de Curso.
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 IV.-CRITERIOS METODOLÓXICOS

Para a consecución das aprendizaxes en valores será de vital importancia a
participación  das  familias  a  favor  da  continuidade  e  coherencia  dos
plantexamentos propostos pola escola.
Intentaremos   educar  na  convivencia,  fomentando  a  solidariedade,  a
cooperación, a liberdade, a responsabilidade, o respecto e o rexeitamento a
todo tipo de discriminación e intolerancia.
A sociedade ten asignados papeis en función do sexo. Os nenos/as tenden a
imitar  accións  do  medio  que  lles  rodea.  Por  isto,  a  escola  ,  para  evitar
estereotipos, fará fincapé en: usar unha linguaxe non sexista, non discriminar
xoguetes, todos xogan con todo e a todo; respondemos afectivamente igual
ós nenos que ás  nenas;  insistimos en que todos teñen que colaborar  nas
tarefas domésticas e por suposto na clase; os currunchos deben ser utilizados
indistintamente por nenos que por nenas...
Procuraremos acercar aos nenos/as ó medio natural aprendendo a valorar a
importancia que este ten para a vida das persoas e desenrolando actitudes de
respecto e coidado del.
A  saúde  é  un  estado  de  benestar  xeral  que  hai  que  procurar.  Por  iso  é
necesario  fomentar  nos  nenos/as  hábitos  de  saúde,  principalmente  de
consumo de alimentos sans,  de  descanso,  de  hixiene  e  de prevención de
accidentes.   
En  todo  momento  teremos  moi  en  conta    a  colaboración  coas  familias
establecendo  canles  para  o  intercambio  de  información,  así  como  a  súa
consecuente participación na vida da escola
 Deseñaremos o ambiente e organizaremos  os espazos tendo en conta que
dean resposta aos diferentes  tipos de necesidades :   necesidades de tipo
físico, afectivo, de convivencia, de actividade , de movemento de expresión ,
etc.
Intentaremos   organizar  os  espazos,  tanto  interiores  como  exteriores  ,  de
forma segura e  flexible  para permitir  que os nenos e nenas  fagan unha
variedade de usos dos diferentes espazos ao longo da xornada .
Na escola existirán todo tipo de materiais para a estimulación das nenas e
nenos  ,  dispoñendo  de  maneira  que  se  incentive  a  súa  manipulación  e
facéndoas /os participes na responsabilidade do seu coidado e  organización.
A  organización  do  tempo   farémola  de  forma  moi  flexible  para  poder
adecuarse aos ritmos  de actividade e descanso dos nenos e nenas .
Aínda que teremos moi presente a  nosa cultura e potenciarémola en todo
momento, imos ter presente que na nosa escola asisten nenos e nenas de
outras culturas, polo que intentaremos convivir sen menoscabo delas.
Os  nenos/as  destas  idades  teñen  unha  visión  global  do  mundo  que  se
manifesta na súa forma de xogar  e actuar.  A nosa  intervención educativa
deberá  evitar  o  parcelamento  das  actividades  e  deberemos  aproveitar
especialmente  as  situacións  da  vida  cotiá  para  favorecer  o  traballo
globalizado.
Dado  que cada  neno/a  ten  un  bagaxe  de  aprendizaxe  diferente,  un  ritmo
propio  de  desenvolvemento  ,…,  deberemos   ofrecerlles  a  cada  un  o  que
precisen para que por medio desta individualización  consigan unha auténtica
igualdade de oportunidades
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Facilitarémoslle  a manipulación , exploración, etc, requisitos necesarios para
conseguir unha aprendizaxe significativa
Propiciaremos actividades de xogo, tendo en conta que é a actividade que dá
unha mellore resposta ao desenvolvemento dos nenos e nenas destas idades.
Fomentaremos vínculos afectivos, tan importantes nestas idades,  entre nos e
os nenos/as  ,que lles servirán para sentir equilibrio e seguridade emocional na
escola.
A avaliación terá un  carácter permanente e sistemático , de maneira que nos
proporcione información  veraz e continua sobre os procesos de toda índole
que teñen lugar no noso centro e que nos posibilite axustar ou mellorar os
programas establecidos.
No noso  proceso de avaliación  deberemos recoller  non só información de
como vai evolucionado  o desenvolvemento dos nenos e nenas nos ámbitos
de aprendizaxe, senón tamén a propia planificación educativa,  a organización
de tempos e traballo dos equipos educativos e de servizos , e a interrelación
coas familias e coa comunidade.
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