
 
 
 
 

2ª REUNIÓN 
INFORMATIVA                   
4º E.I                                               
                                         -Aspectos xerais da EI. 
                                         -Horario,profesorado. 
                                         -Anotacións    



1-Aspectos xerais da E.I. 
 
 É unha etapa educativa con identidade propia , 

ordenada en dous ciclos. O 2º deles   comprende 
dende os 3 aos 6 anos. 

 A súa finalidade é a de contribuir ao 
desenvolvemento físico, afectivo, social e 
intelectual do neno/a. 

 Contribúe a desenvolver no neno/a as  
capacidades que lle permitan:(Decreto 330/2009 
do 4 de xuño , Currículo da EI, dog 23 de xuño) 

 



-Coñecer o seu propio corpo e as súas posibilidades de 
acción. 

-Observar  e explorar o seu contorno familiar, natural e 
social. 

-Adquirir  progresivamente autonomía nas súas actividades 
habituais. 

-Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas 
de convivencia e de relación social. 

-Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes 
linguaxes e formas de expresión. 

-Iniciarse nas habilidades instrumentais básicas. 

-Achegarse ao uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación. 



Os contidos  organízanse en áreas e 
abórdanse por medio de actividades 
globalizadas que teñan interese e significado 
para os nenos/as: 

        -Coñecemento de si mesmo e    autonomía persoal: 
                   a)O corpo e a propia imaxe.  
                   b)Xogo e movemento. 
                   c)A actividade cotiá. 
                   d)O coidado persoal e a saúde. 
        -Coñecemento do contorno. 
                   a)Medio físico:elementos,relacións e medida. 
                   b)Achegamento á natureza. 
                   c)cultura e vida en sociedade. 
        -Linguaxes: comunicación e representación. 
                   a)Linguaxe verbal. 
                   b)Linguaxe artística:plástica-musical-corporal. 
                   c)Linguaxe audiovisual. 



 Contidos mínimos por nivel 

 
COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E 

AUTONOMÍA PERSOAL 

  COÑECEMENTO DO CONTORNO LINGUAXES, COMUNICACIÓN E 

REPRESENTACIÓN 

-Adquisición progresiva de 

autonomía. 

-Expresión dos sentimentos a 

través do movemento. 

-Orientación no espazo. 

-Realización de trazos 

horizontais, verticais e 

circulares. 

-Respeto ás diferenzas físicas. 

-Aceptación das normas de 

convivencia. 

-Coidado dos materiais e 

xoguetes da aula  e propios , 

aprendendo a compartilos. 

  

  

  

  

  

  

-Adaptación aos tempos e actividades 

escolares. 

-Recoñecemento dos membros da 

comunidade escolar. 

-Apreciación dos cambios do entorno. 

-Identificación de animais da terra, 

auga e aire. 

-Coñecemento dalgunhas das 

características dos animais  

domésticos e salvaxes. 

-Respeto e coidado  de  plantas e 

animais. 

-Discriminación de tamaños( grande-

pequeno) 

-Identificación dalgunhas figuras 

xeométricas(círculo,cadrado e 

triángulo) 

-Recoñecemento das cores( vermello, 

amarelo, azul e verde) 

-Recoñecemento de asociacións 

lóxicas 

 ( cor, tamaño…) 

-Coñecemento dos números( 1, 2, 3) 

-Emprego de  expresións de saúdo 

e de despedida.  

-Participación en actividades orais. 

-Construción de frases.( Suxeito- 

predicado) 

-Memorización de poesías , rimas e 

cancións sinxelas. 

-Integración na súa linguaxe do 

vocabulario dos distintos centros 

de interese. 

-Expresión de ideas sobre os 

contos. 

-Solicitude de axuda cando a 

precisa. 

-Expresión dos seus sentimentos. 

-Respeto polos sentimentos dos 

demais. 

-Aplicación dalgunhas técnicas 

plásticas: estampación, modelado… 

-Emprego de distintos 

instrumentos nas súas creacións 

plásticas. 

-Diferenciación de sons. 

-Recoñecemento do propio nome. 

-Interese polas actividades nas que 

se empregan as Tics. 



Resumo de contidos: 
1º trimestre: 

 O colexio, a casa, a familia. 
 As súas propias características físicas. 
 O outono 
 O samaín , o Magosto e o Nadal. 
 Hábitos de saúde, hixiene, alimentación, 

descanso e prevención de accidentes. 
 Os trazos vertical, horizontal e inclinado. 
 O círculo. 
 O número 1. 
 Os tamaños grande e pequeno. 
 As posicións dentro e fóra. 
 As cores amarela e azul. 
 A diferenza entre son e silencio. 

 



Avaliación: 
-Global , continua e formativa. 
-A observación directa e sistemática constituirá  
a técnica principal do proceso de avaliación. 
-Entrégase un boletín informativo cada 
trimestre, cuxo resgardo debe volver ao 
colexio firmado. 
             - 19 de decembro 
             - 28 de marzo 
             - 19 de xuño 
As faltas de asistencia contabilízanse por 
sesións. 
 



 2-Horario 
luns martes Mércores  xoves venres 

9-9,55 Rutinas-asemblea Rutinas-
asemblea 

Rutinas-
asemblea 
 

Rutinas-
asemblea 
 

Rutinas-
asemblea 
 

9,55-10,50 Linguaxe e 
comunicación. 

Relixión/ 
Atención 
educativa 
 

Linguaxe e 
comunic. 

Estimulación 
linguaxe/ 
inglés 
 

Estimulación 
linguaxe/ 
inglés 

10,50-11,30 Autonomía persoal Autonomía 
persoal 
 

Autonomía 
persoal 
 

Autonomía 
persoal 
 

Autonomía 
persoal 
 

11,30-
11,45- 

recreo recreo recreo recreo recreo 

11,45-12,15 Representación 
numérica 

Representac 
numérica 
 

Representac 
numérica 
 

Represent. 
numérica 
 

Representac. 
numérica 

12,15-12,55 Recunchos e 
expresión artística 

Recunchos e 
expresión 
artística 
 

Recunchos e 
expresión 
artística 
 

Recunchos e 
expresión 
artística 
 

Recunchos e 
expresión 
artística 
 

12,55-13,10 recreo recreo recreo recreo recreo 

13,10-14 Coñecemento do 
contorno 

Psicomotricida
de 

Música Coñecemento 
do contorno 

Coñecemento do 
contorno 
 



Profesorado que imparte docencia: 

-Inglés: Teresa Ramil 

-Música :Rosa Fernández 

-Relixión : Matilde Cal 

-Estimulac. da linguaxe:María José Camino 

-Psicomotricidade, atención educativa e 
apoio: Margarita saavedra. 

-Pedagoxía terapeútica:Beatriz Freire 



 3 –Anotacións 
-Rematado o Periodo de adaptación. 
 Resultados. 
• Seguir traballando as rutinas, hábitos e as normas 

para un bo funcionamento da aula. 
    -Recoller as súas cousas. 
    -Facerse responsables dos xoguetes que traen da 
casa. 
    -Sacar e poñer chaquetas. 
    -Ir autonomamente ao baño. 
    -Lavar as mans. 
    -Coñecer e respectar as normas da clase. 
              -Non berrar. 
              -Respectar a súa quenda. 
              -Permanecer sentados cando a actividade o 
requira. 
              -Escoitar as explicacións da mestra, os contos 
, aos compañeiros. 
               



-A lectoescritura 
-En decembro levarán só un libro de fichas. 
-A carpeta de gomas volve ao colexio despois 
de cada trimestre. 
-Excursións 
 
-Festas:Samaín-Disfraces 
            Magosto-Degustación de castañas 
            Nadal  
            Entroido-Disfraces 
            Fin de curso 
Outras celebracións:Día dos Dereitos dos 
nenos, día da Paz, do libro… 

 



-1 sesión semanal de tics. 

-Pediculosis. 

-Horario de atención a padres: Martes de 
18:00 a 19:00. 

-Días non lectivos 10 de febreiro e 2 de 
maio. 

-Rogos e preguntas. 

 



Curso 2013-2014. 
Ceip de Sada e seus contornos. 
                          María José Illanes. 
 

GRAZAS POLA VOSA   
ATENCIÓN  


