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1. INTRODUCIÓN
A Escola Infantil Municipal A Madalena      

atópase no Concello de Ames, no núcleo urbano  
de Milladoiro, na  rúa da Madalena nº 16.

É de titularidade municipal e está xestionada polo
concello.

Está subvencionada polo propio Concello  e,  ao
mesmo  tempo,  recibe  unha  subvención  para  o
mantemento da Consellaría de Familia, Deporte e
Voluntariado.
A E.I.M. A Madalena ten unha capacidade de 94

prazas  con xornada completa,  durante o  curso 2020-2021 quedou baleira  unha aula
completa de 2-3 anos, polo que se solicitou á consellería de Política Social a posibilidade
de facer unha modificación puntual dunha aula. Aprobaron a modificación para o curso
2020-2021 quedando a distribución do seguinte xeito: 

 Unha unidade de 0-1  
    Tres unidades de 1-2
    Dúas unidades de 2-3 

A idade  mínima de ingreso no centro é de 3 meses e a idade máxima, de 3 anos feitos
antes do 31 de  decembro.
Intégranse  tamén   nenos  e  nenas  con  minusvalía  física,  psíquica  ou  sensorial.
Reservarase, así mesmo, un 5% das prazas do centro para casos de emerxencia social.
Os prezos da escola serán os publicados na ordenanza fiscal reguladora do Concello de
Ames. A escola este curso aderiuse á gratuidade do segundo fillo da Xunta de Galiza. 

Horarios: O horario da escola infantil é de luns a venres de 7:30 a 19:30 h. Nos meses de
xullo e agosto, a escola prestará servizo de luns a venres en horario de 7:30 a 18:00, ou
inferior segundo as demandas dos usuarios; Os días 5 de xaneiro e martes de Entroido  a
escola pechará ás 14:00 h. 
Servizo de almorzo: antes das 9:00 da mañá
Servizo de comedor:      
Grupo 0-1: segundo a demanda de cada nen@
Grupo 1-2: 12:00
Grupo 2-3:12:45
Servizo de merenda: 
Grupo 1-2: ás 16:00
Grupo 2-3: 16:46

Evitarase que o neno/a prolongue a súa estadía no centro máis de 8 h diarias, agás que
circunstancias excepcionais o determinen. En todo caso, as horas que excedan destas 8
deberán estar xustificadas e non poderán superar  un máximo de 10h.

Durante todo o curso aplicamos o protocolo COVID-19 publicado pola xunta de Galiza 
(adaptación do protocolo á EIM A Madalena en Anexo I) 



CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DO EDIFICIO

ZONA 
INTERIOR:

VESTÍBULO- RECEPCIÓN

ZONA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN / SÁ DE REUNIÓNS

ZONA ACTIVIDADES: SEIS AULAS

UNHA SÁ DE DESCANSO

UNHA SÁ DE USOS MÚLTIPLES/ ADAPTADA PARA
EMPREGAR COMO COMEDOR.

CINCO SÁS DE ÁSEO INFANTÍS

ZONA DE SERVICIOS
CATRO SÁS DE ASEO ADULTO

DOUS VESTIARIOS

UNHA COCIÑA

COMEDOR

UN ALMACÉN COMIDA

UN ALMACÉN LIMPEZA

UN APARCAMENTO CARRITOS

ZONA 
EXTERIOR:

ZONA VERDE

ZONA DE XOGOS 
EDUCATIVO

TERREO  ACTIVIDADE LIBRE

AREAL OU AREEIRO// HORTO

2. OBXECTIVOS

OBXECTIVOS XERAIS DA EIM A MADALENA

OBXECTIVOS PEDAGÓXICOS:

  Potenciar a aprendizaxe e o fomento da lingua galega na nosa escola infantil.
 Coñecer  e  descubrir  os  costumes e  as  tradicións  da  zona,  facéndoas  propias  a
través de actividades globalizadas, con sentido para os nenos e nenas.
 Potenciar e formar o neno nos ámbitos de desenvolvemento motor,  cognitivo, de
equilibrio persoal, de inserción social e das relacións interpersoais.
 Educar os nenos e as nenas na igualdade de dereitos sen discriminación por razón
de sexo,  respectando a diversidade,  baseándonos na aceptación das distintas razas,
culturas e etnias.
 Intentar que a escola sexa unha experiencia óptima para os nenos e nenas,
 educadores/as e a comunidade educativa en xeral.

OBXECTIVOS ORGANIZATIVOS:

  Establecer  unha  comunicación  fluída  entre  todas  as  partes  da  comunidade
educativa.
 Traballar en equipo como factor básico para a cohesión do grupo e asumir metas
comúns.
 Cumprir e facer cumprir as normas do centro para conseguir e manter un ambiente
estable e de confianza.
OBXECTIVOS INSTITUCIONAIS



 Establecer  relacións  con  outras  institucións  de  ámbito  educativo,  cultural  e
administrativo para a integración do centro no contorno e para a mellora da calidade do
ensino

OBXECTIVOS XERAIS DO CICLO

A educación infantil contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles
permitan:
a) Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, as súas posibilidades de acción e
deben aprender a respectar as diferenzas.
b) Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social.
c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.
d) Desenvolver as súas capacidades afectivas.
e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia
e de relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de conflitos.
f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión.
g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e achegarse á lingua escrita como medio
de comunicación, información e gozo.
h)  Sentir  o  xesto,  o  movemento  e  o  ritmo  como  recursos  para  a  expresión  e  a
comunicación.
i) Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da información e
da comunicación.

OBXECTIVOS DAS ÁREAS
Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal
a. Tomar conciencia do propio corpo identificándoo de maneira global e segmentaria.
b. Recoñecer  os  sentidos  como  fontes  de  sensacións  empregándoos  para  o
coñecemento do seu mundo circundante.
c. Adquirir  destrezas e habilidades manipulativas aplicándoas ao manexo de útiles e
materiais presentes no seu contorno.
d. Adquirir o control das posturas e do movemento do seu corpo mantendo o equilibrio
necesario entre a seguridade e o desafío na exploración e no descubrimento.
e. Tomar  conciencia  das  características  persoais  identificando  as  calidades  que  o
definen como individuo singular.
f. Afianzar  a  propia  personalidade  equilibrando  a  afirmación  das  preferencias  co
respecto ás necesidades comúns do grupo.
g. Adquirir autoestima esforzándose no desenvolvemento das actividades cotiáns.
h. Controlar  o  propio  comportamento  relacionando  a  identificación  das  emocións  e
intereses coa interiorización das normas e valores sociais.
i. Tolerar a frustración demorando a satisfacción dos desexos.
j. Satisfacer as súas necesidades básicas adquirindo hábitos de coidado persoal.

Área do coñecemento do contorno.
a.Observar  o  contorno,  identificando  as  propiedades  dos  obxectos  para  establecer
comparacións.
b.Establecer relacións causa-efecto, percibindo as consecuencias das súas accións nos
obxectos ou persoas do contorno.
c.Resolver situacións problemáticas con obxectos, ensaiando diferentes estratexias de
resolución.
d.Empregar cuantificadores e medidas relacionándoas con situacións cotiás.
e. Identificar  as nocións espaciais  establecendo relacións cos obxectos e  as  persoas



coas que se comunica.
f. Identificar  secuencias  temporais  relacionándoas  coa  rutina  e  períodos  de  tempo
habituais.
g.Descubrir  as  características  dos  animais  e  vexetais,  diferenciando  os  seres  vivos
doutros elementos e materiais presentes no seu contorno inmediato.
h.Establecer  relacións  de  confianza,  afecto,  colaboración  e  pertenza  baseándoas  no
respecto ás persoas e ás normas da sociedade.
i. Apreciar  as  celebracións  persoais  e  comunitarias  importantes  para  as  persoas
valorándoas como actividades que constrúen a vida en sociedade.
j. Apreciar algúns elementos significativos propios da cultura galega.
k. Identificar as funcións dos grupos e das organizacións da comunidade descubrindo as
principais características e actividades das persoas que as conforman.

Área: linguaxes: comunicación e representación
a. Observar  o  contorno,  identificando  as  propiedades  dos  obxectos  para  establecer
comparacións.
b. Establecer  relacións causa-efecto,  percibindo  as  consecuencias  das súas accións
nos obxectos ou persoas do seu contorno.
c. Resolver situacións problemáticas con obxectos, ensaiando diferentes estratexias de
resolución.
d. Empregar cuantificadores e medidas relacionándoas con situacións cotiás.
e. Identificar as nocións espaciais establecendo relacións cos obxectos e as persoas
coas que se comunica.
f. Identificar  secuencias  temporais  relacionándoas  coa  rutina  e  períodos  de  tempo
habituais.
g. Descubrir  as  características  dos  animais  e  vexetais,  diferenciando  os  seres  vivos
doutros elementos e materiais presentes no seu contorno inmediato.
h. Establecer  relacións de confianza,  afecto,  colaboración e pertenza baseándoas no
respecto ás persoas e ás normas da sociedade.
i. Apreciar  as  celebracións  persoais  e  comunitarias  importantes  para  as  persoas
valorándoas como actividades que constrúen a vida en sociedade.
j. Apreciar algúns elementos significativos propios da cultura galega.
K)Identificar as funcións dos grupos e das organizacións da comunidade descubrindo as
principais características e actividades das persoas que as conforman.

3. ACTIVIDADES DESENVOLTAS AO LONGO DO ANO. 

Durante  todo  o  ano  na  escola  traballamos  con  unidades  didácticas  elaboradas  polo
persoal do centro, estas unidades son mensuais,  quedando distribuídas durante todo o
ano do seguinte xeito:

SETEMBRO: Período de adaptación. As familias na escola da Madalena

A Escola Infantil é un lugar onde os nenos comparten e viven experiencias de tipo
social  que lles permite  relacionarse con iguais  e con adultos que non sexan do seu
ambiente familiar.  Para o neno, ir  á escola infantil  supón a separación da familia e o
ingreso nun lugar novo.

Temos que ter presente que a adaptación é un proceso que nos afecta a todos:
pais, nais, nenos/as , educadoras...; pero especialmente aos nenos/as.  Pódelles producir
(ou non ) trastornos alimentarios, de sono, de comportamento, etc.

Temos que ser  especialmente sensibles cos nenos/as  máis tímidos e que non



exterioricen  con  facilidade  os  seus  sentimentos  (tristura,  illamento…)  e  cos  máis
pequenos, nos que as manifestacións poden ser moi sutís e ás veces incluso de tipo
fisiolóxico:  vómitos, inapetencias,  diarreas…..Son reaccións posibles e é positivo que
cada neno/a exprese os seus sentimentos de felicidade ou de conflito.
O máis importante é ir descubrindo día a día os pequenos signos de aceptación que nos
van  ofrecendo.  Unha  ollada  aberta  de  observación  interesada,  un  sorriso  tímido,  a
complicidade  entre  os  mesmos  nenos/as  e  o  adulto  son  síntomas  da  progresiva
integración  no  grupo  dos  pequenos.  Para  conseguir  que  esta  etapa  sexa  o  menos
traumática posible levamos a cabo as seguintes actuacións:
- Planificamos un almanaque de escolarización. O período de permanencia no centro

será curto nos primeiros días (comezamos deixando ao neno/a media hora), e irase
incrementando este de maneira progresiva e nuns horarios determinados

- Intentamos que os pais tamén se adapten, xa que teñen que transmitir aos seus fillos
a maior confianza e seguridade posible.

- Procuramos  que  o  momento  da  despedida  sexa  o  máis  curto  posible,  evitando
acaparar ao rapaz mais tempo do necesario.

- Intentamos  crear  un  clima  de  confianza  coas  familias,  ofrecendo  a  información
necesaria sobre as medidas tomadas.

- Programamos para este período actividades que impliquen coñecemento dos outros
e coñecemento progresivo dos espazos do centro.

- Creamos un ambiente festivo e de acollida, permitindo o contacto cos obxectos que
trae da casa.

- Procuramos que os pequenos se sintan seguros creando espazos individuais como a
percha, o compartimento de cada un, o berce....

- Entregamos aos pais/nais, antes de empezar o novo curso escolar, unha serie de
indicacións sobre como actuar durante o período de adaptación.

Durante este curso, e por primeira vez as familias non puideron acceder ao centro, para
poder dar cumprimento ao protocolo COVID-19, tivemos que modificar as entradas e
saídas dos nenos e nenas habilitando diferentes portas de entrada segundo os grupos
de idade para poder garantir os grupos burbulla (ver protocolo anexo I). 
Procuramos manter a proximidade enviando toda a información a través da plataforma
TOKAPP-School,  e  intentando que as  familias  colaborasen  aínda que fose  de  xeito
virtual, enviando vídeos e fotos para diferentes actividades.

AS FAMILIAS NA ESCOLA DA MADALENA

Todas as familias traen unha foto para o mural da aula tratase de que os nenos vexan
que as súas familias forman parte da nosa escola e se sintan un pouco mais protexidos
ao ver as súas familias no mural da aula. 
Este ano decidimos non realizar nin “O libro das familias” nin “O libro das mascotas”,
xa que non sabiamos ata onde podían chegar os riscos de compartir documentación.
Polo que estas actividades non se levaron a cabo a pesar de estar programadas. 
Solo mantivemos o libro de bebés mantendo todo o tempo as cuarentenas precisas. 



PERÍODO DE ADAPTACIÓN 0-1

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 1-2



PERÍODO DE ADAPTACIÓN 2-3

 OUTUBRO: Lola festexa o outono e o Sanmain

 O OUTONO
 31 DE OUTUBRO: O SAMAIN
 O MAGOSTO

Unha vez rematado o período de adaptación,  comezamos coa primeira unidade
didáctica que levamos a cabo cos nen@s de dous a tres anos.

Ao  longo  da  mesma  pretendemos  que  o  nen@ coñecera  a  través  do  xogo  os
distintos  elementos  da natureza (cambios que se producen coa chegada do outono,
produtos da época...)  e  facelos partícipes dalgunha das nosas festas típicas como o
Samaín.

“Lola festexa o outono e o Samain”está   integrada dentro da área do Medio Físico
e Social e fundamentalmente no bloque de contido “O contorno natural”. En torno a esta
unidade traballamos de xeito globalizado os obxectivos referentes, tamén, ás áreas de
“Identidade e  Autonomía persoal” e “Comunicación  e Representación”.
Traballamos do mesmo xeito a transversalidade principalmente o tema da Educación
ambiental  e da Educación en valores. Esta unidade didáctica levouse a cabo no mes de



outubro. Tivose en conta o protocolo covid para realización de todas as actividades. 

O OUTONO



PRODUTOS DE OUTONO

UNHA LEIRA DE MILLO



PINTAMOS O MURAL DO OUTONO



NOVEMBRO:  Lola goza do outono coa música

 A MÚSICA

Durante  este  mes  afondamos  no  uso  da  linguaxe  rítmico-musical  e  intentamos
conseguir  que  os  nenos  adquiran  unha  progresiva  capacidade  para  utilizar  este
procedemento de expresión e representación. Recoñecendo unha variedade importante
de instrumentos musicais, así como os diferentes tipos de música cos que nos podemos
atopar. Celebramos a festa da Música. E o magosto

Seguimos  reforzando hábitos  e  rutinas  que xa  introducimos  desde  principio  de
curso.  Seguimos  mantendo  coas  familias  unha  comunicación  o  máis  fluída  posible,
potenciando a confianza mutua.

Este ano como as familias non podían acceder á escola, enviáronnos vídeos tocando os
instrumentos musical na súa casa. E nos visualizamolos na escola. 

MES DA MÚSICA, CONCERTOS ON LINE NA MADALENA, FESTA DA MÚSICA OS
INSTRUMENTOS



INSTALACIÓN DE OUTONO



OS INSTRUMENTOS



 DECEMBRO: Lola festexa o nadal Nadal coas súas luces de cores

 O INVERNO
 O NADAL
Comenza a vir o frío e achegámonos ás festas máis máxicas e familiares do ano.

Son as festas dos nen@s por excelencia, cheas de valores que ás veces só recordamos
nesta época do ano.

Nesta Unidade Didáctica pretendemos que o nen@ coñeza o Nadal, espertar nel
curiosidade e interese  polas festas  que se achegan,  así  como que desfruten ca sua
participación no festival do Nadal e na visita a escola de Papa Noel.
Procuraremos  que  tódalas  actividades  do  grupo  estimulen  o  interese  por  coidar  e
respectar a natureza e o seu entorno sen  esquecernos de seguir reforzando hábitos  e
rutinas diarias.

A Unidade Didáctica levouse a cabo o longo do mes de Decembro.  O festival
celebrouse  na escola e enviamos un vídeo ás familias para que puideran ver aos artistas
tamén se achegou  Papa Noel  que como este ano non puido ser ningún dos papás
disfrazouse unha das persoas do equipo. 

FESTIVAL DE NADAL





INSTALACIÓN DE NADAL



VISITA DE PAPA NOEL







XANEIRO: O inverno na Madalena é moi divertido

 A PAZ
 OS XOGUETES

Nesta Unidade Didáctica  pretendemos que o nen@ coñeza os cambios de estación que
se producen coa chegada do inverno: a chegada do frío, as xeadas, temos que poñer
moita  máis  roupa,  que sintan  as  sensacións  que se  producen  cando vai  moito  frío.
Celebramos o día 30 de xaneiro o “Día da Paz”.

Procuraremos  que  toda  as  actividades  do  grupo  estimulen  o  interese  por  coidar  e
respectar a natureza e o seu entorno sen esquecernos de seguir reforzando hábitos e
rutinas diarias. Esta unidade didáctica levouse a cabo durante o mes de xaneiro.

PINTAMOS O MURAL DA PAZ



DÍA DA PAZ



QUE FRIO ESTÁ O XEO

NEVE ARTIFICIAL



FEBREIRO: O Entroido na escola da Madalena

 O ENTROIDO

Esta Unidade Didáctica ven xustificada pola importancia que teñen para os nosos
nenos as festas tradicionais da nosa Comunidade; neste mes de Febreiro celebramos o
Entroido .

Este  mes  adicámolo  principalmente  á  preparación  da  Festa  do  Entroido.
Encheremos  as  aulas  de  elementos  novos  coma perrucas,  disfraces,  caretas...,  para
transmitir a ledicia e festividade propias da celebración.

Este ano non puidemos facer os obradoiros de disfraces coas familias, atendendo
ao  establecido  no  protocolo  COVID  19.  Pero  realizamos  os  disfraces  na  escola  e
quixemos adicarlle o entroido a todos os traballadores esenciais da pandemia. Médicos e
enfermeiras, traballadores de supermercados, policía, bombeiros...

Fixemos  un  pequeno  desfile  pola  praza  pero  sen  avisar  ás  familias  pare  evitar
aglomeracións e foron saíndo unha aula de cada vez, para asegurar os grupos burbulla. 

Tamén trouxeron os mandados do Meco que tivemos en corentena dende unha
semana antes. 

Procuraremos  que  tódalas  actividades  do  grupo  estimulen  o  interese  por  coidar  e
respectar a natureza e o seu entorno, de despertar o interese polas tradicións propias de
Galicia, sen esquecernos de seguir reforzando hábitos e rutinas diarias.

OS BEBÉS PANADEIROS



OS POLICÍAS DE 1-2 A



OS BOMBEIROS DE 1-2 B



OS DO SUPERMERCADO MERCAMOLA 1-2 C



OS SANITARIOS DE 2-3 





MARZO: De maior quero ser....
O eixe  temático  central  desta  unidade é  a  aprendizaxe  dos oficios.  Traballouse

sobre as profesións máis coñecidas polos nenos e nenas, as súas funcións, os espazos
nos que desenvolven a súa labor e os utensilios ou ferramentas relacionados con cada
unha delas. 

As familias fixéronnos chegar vídeos das súas profesións que puidemos visualizar
na escola.

Tamén aproveitamos a temática dos oficios para traballar os medios de transporte e
consecuentemente a seguridade viaria.

Seguiremos reforzando todo o aprendido nas unidades didácticas anteriores.

Este ano non puideron visitarnos as familias nin a policía local, pero recibimos un
montón de vídeos dos oficios das nais e os pais. 

Tampouco poidemos facer a visita a correos pero, cada neno preparou igualmente a
sua carta e foi a botala ao buzon de correos para recibila despois na súa casa. 

EDUCACIÓN VIAL





Abril: A primavera enche a escola de cores

Nesta nova Unidade Didáctica " A primavera enche a escola de cores", tivemos
moi en conta todos os cambios que se producen no noso entorno: as árbores xa están
poñéndose verdes, nos campos aparecen flores de moitas cores, hai novas froitas típicas
desta nova estación: melocotóns, amorodos,sandías .... . 

É importante que os nenos e nenas comprendan a necesidade de respectar  e
manter  limpo o entorno natural  e  de coidar  as  plantas  e os animais que os rodean.
Ademais comezaremos a traballar no noso horto.

Procuraremos que todas as actividades do grupo estimulen o interese por coidar e
respectar a natureza e o seu entorno, sen esquecernos de seguir reforzando hábitos e
rutinas diarias.

 Este ano non puidemos facer a saída para transplantar as árbores e tampouco a
visita a Compostela xa que debido á crise sanitaria decidimos primar a seguridade dos
nenos e as nenas e realizar todas as actividades en grupos burbulla dentro da escola. 

Fixemos  unha  actividade  interxeneracional  co  centro  de  día  de  Salgueiriños  da
Agadea,  pintamos  unhas  caixas  para  que  despois  os  avós  puideran  plantar.  Tamén
compartimos algunhas cancións por medio de vídeos.

  MANIPULAMOS FLORES



 

ESTAMPAMOS CON FROITAS



PROBAMOS AS FROITAS



PINTAMOS E MANIPULAMOS ESPUMA DE AFEITAR

PINTAMOS AS CAIXIÑAS PARA PLANTAR OS AVÓS



MAIO: A familia dos animais

Consideramos o mes de Maio coma o mes das flores, polo que non podemos
esquecer adicar dito mes a traballar este tema.

Outra  das  cousas  que  queremos  tratar  é  o  da  familia,  polo  que  invitamos,
principalmente aos avós , pero tamén a calquera outro membro da familia, que se animen
a facer e enviarnos un vídeo onde conten un conto, canten unha canción ou  nos conten
as súas vivencias.

Sairemos traballar no nosos horto.

Seguimos  prestando especial  atención os hábitos de hixiene, principalmente ao
lavado das mans como indica o protocolo da COVID -19

Levamos a cabo esta unidade didáctica durante o mes de maio, coas celebracións
do Día da familia (15), o Día das Letras Galegas(17).        

AGASALLO PARA AS FAMILIAS



XOGAMOS COAS FLORES



XUÑO: Festexamos o fin de curso na Madalena

           O curso está a piques de rematar e de seguida comezarán as vacacións, aínda que
algúns nenos e nenas seguirán  acudindo á escola  durante os  meses  de verán,  para
algúns este será o último mes na escola infantil, polo que xa se respirará a estas alturas
aire de festa. Algúns nenos ou nenas irán de vacacións á praia, outros á montaña, outros
quedarán  na casa,  pero  todos en  maior  ou  menor  medida,  gozarán  dunha tempada
diferente á que levan vivido ao longo do curso. E na escola non podemos ignorar esta
situación.

           A última unidade didáctica vai estar enfocada, principalmente, á preparación do
Festival  de  Fin  de  Curso.  Ademais,  seguiremos  traballando  sobre  os  contidos
desenvolvidos  ao  longo do  curso,  enfocándoos  cara  a  temática  do  verán  e  a  calor,
facendo actividades divertidas e dinámicas, e aproveitando o máximo posible as saídas ó
patio e as visitas ó noso horto.

        Levamos a cabo esta unidade didáctica ao longo do mes de xuño. Por mor do
protocolo pola COVID-21, o festival  de Fin de curso dos  nen@s celebrámolo a porta
pechada. Pero enviamoslle un video as familias . 

FESTIVAL DE FIN DE CURSO, UNS ARTISTAS!!!

mailto:nen@s




OS SUPERHEROES DA MADALENA





 XULLO E AGOSTO: Lola divírtese nos talleres de verán

O verán é unha época especialmente atractiva para os nenos e nenas xa que adoitan 
relacionala con  vacacións, viaxes, praia, piscina.., en definitiva, diversión. No contorno 
prodúcense condicións climáticas novas, a vida cotiá organízase de xeito diferente ao 
resto do ano.... Todo isto xustifica esta unidade didáctica. 

Procuraremos  que  tódalas  actividades  do  grupo  estimulen  o  interese  por  coidar  e
respectar a natureza e o seu entorno , sen esquecernos de seguir reforzando hábitos e
rutinas diarias. A Unidade Didáctica levouse a cabo o longo dos meses de xullo e agosto.

A ANPA da Madalena decidiu celebrar a festa de fin de curso en Tapia, fíxose en dúas
quendas gardando os grupos burbulla e con todas as medidas de seguridade. Foi un día
fantástico. 

FESTA DE TAPIA





4. AVALIACIÓN DOS RESULTADOS.

Este curso non foi un curso doado para ninguén, empezamos con moitos medos, con un
protocolo mirado e remirado, todo estaba milimétricamente calculado. Non foi fácil deixar
ás familias fora da escola. 

O mes de setembro dedicámolo  á  adaptación dos nenos,  xa que consideramos moi
importante esta parte do proceso educativo. Este ano foi unha adaptación ben diferente
xa que ao non entrar as familias nas aulas non nos permitiu ter ese momento de conversa
pausada. Inda así con todas as dificultades foi un período de adaptación bastante bo.
Tendo en conta que os nenos levaban sin  vir  á escola dende o mes de marzo pola
declaración do estado de alarma. Todos os nenos da escola fixeron adaptación e fomos
moi pouquiña pouco para que os nenos e nenas o levaran o mellor posible.
Celebramos o Magosto o Samaín nun intento de que as tradicións non se perdan.
Como cada ano celebramos o festival de Nadal con actuacións dos nenos maiores da
escola, e ainda Que este ano as familias o desfrutaron de xeito telemático non quixemos
perder de facer as actividades. Papá Noel visitounos na escola tivo que ser un membro
do equipo educativo xa que non podía acceder ninguén do exterior, pero tamén tivemos
connosco a Papa Noel,
O apalpador tampouco quixo faltar e enviounos un video-felicitación Online que tamén
nos gustou moito. 
Na  unidade  de  0-1,  os  nenos  teñen  moi  pouquiños  meses,  o  noso  obxectivo  foi
conseguir que todos os naipelos pasaran as horas na escola o máis tranquilos posible.
Para isto esmerámonos en ter cubertas as súas necesidades básicas (respectar as horas
de  vixilia  e  sono,  alimentación  e  que  estiveran  o  máis  confortable  posible),  sen
esquecernos, por suposto, da estimulación que  a esta idade é tan importante. Ao  longo
do curso os naipelos participaron en todas as actividades realizadas na escola grazas ao
esforzo das súas educadoras que ademais de ocuparse do benestar físico e emocional
dos nenos realizaron todas as manualidades para os bebés (postal de Nadal, mural do
Día da Paz e pomba da paz, disfrace,   e o traballo estrela deste ano que foi  o libro
viaxeiro  onde  quedaron  reflectidos  todos  os  traballos  dos  nenos,  “A  miña  vida  en
papeis”,e  ste  traballo  fíxose  gardando  todos  os  coidados  e  corentenas  en  todo
momento. ).

Nas unidades de 1 a 2 anos, os nen@s teñen un papel moito máis activo que os naipelos.
Durante este curso seguiron un método confeccionado polas propias educadoras xa que
os métodos que se atopan no mercado non cumprían para nos os obxectivos que nos
tiñamos marcado. Esta é unha idade complicada posto que hai moitas liortas entre os
nen@s, normalmente por algún xoguete (morden, tiran polo pelo...) As educadoras teñen
ese factor en contra á hora de traballar e levar a cabo a programación. 
Durante este curso os nenos de 1-2 decoraron as súas clases en función da unidade
didáctica que se traballaba e ocupáronse tamén de facer os diferentes agasallos (Día da
Paz, disfrace de carnaval...) Ademais participaron en todas as actividades que se levaron
a cabo na escola. O samain, o magosto, todos os festivais e todas as semanas temáticas
Este ano por primeira vez tivemos tres grupos de 1-2. 
Nas unidades de 2-3 tamén confeccionamos o noso propio método adaptándoo á nosa
realidade.  Estes  nenos foron os  máis  protagonistas  do cole  participando moito  mais
activamente en todas as festas e na decoración das aulas e do cole en xeral.
As festas na escola non se fixeron esperar comezamos co Samain, seguimos co magosto
e xa chegamos rapidamente ao Nadal. Co novo ano chegou o inverno e con el tamén a
celebración do día da paz, e seguimos co Entroido,en marzo visitounos a primavera e os



nenos descubriron unha nova estación,  aproveitamos para plantar e ver como medra
aquilo que plantamos.
Esta actividade resultoulles moi gratificante e motivadora xa que por si mesmos foron
descubrindo como medran as plantas.
Non poidemos ter saídas nin festas coas familias este ano pero os nenos seguiron a
gozar cada día e con cada actividade. 
Chegamos ao final do curso. Co verán e as vacacións  a ANPA decidiu apostar neste
momento por  unha actividade de contacontos e  cantabaila  na praia fluvial  de Tapia,
sempre mantendo os grupos burbulla e con todos os protocolos COVID. 
Non foi un ano fácil pero podemos dicir que superamos cada unha das probas!! 
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