
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ANO CON…  

- Paula Campos Caldas. 
- Mª Teresa Pazos Alonso. 
- Ángeles Maquieira Camiña. 
- Begoña Suárez Gago. 

 

CEIP. Ría de Vigo Educación Infantil              
e 1º Ciclo de       
Educación Primaria 

Globalizado 

Categoría 1.:  Profesorado que imparte docencia no curso 2009/201 0 nas 
etapas de Educación Infantil e Educación Primaria. 

Modalidade A.:  Fomento do Plurilingüismo. 

Traballo realizado coas diferentes obras do autor E ric Carle dirixido a 
potenciar as linguas castelá, galega e inglesa de m aneira significativa, 
innovadora, motivadora e natural. As competencias b ásicas e as Tics 
marcan este proxecto onde a implicación do alumnado é fundamental.  
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1. GUÍA DIDÁCTICA 

1.1. XUSTIFICACIÓN 
Este proxecto titulado “Un ano con… Eric Carle”  foi desenvolvido no 

CEIP. Ría de Vigo durante o curso 2009/2010 en Educación Infantil e 1º ciclo 

de Educación Primaria.  

O alumnado participante queda recollido no seguinte cadro: 

CURSO Alumnado 

4º Ed. Infantil 25 

5º Ed. Infantil 22 

6º Ed. Infantil 24 

1º Ed. Primaria 26 

2º Ed. Primaria 23 

                                         TOTAL: 120 

Os contos de Eric Carle resultan altamente motivadores para o 

alumnado así como favorecen o traballo coas diferentes linguas presentes no 

colexio (castelán, galego e inglés) adquirindo vocabulario variado de forma 

espontánea a natural. Calqueira dos seus relatos resulta motivador ou 

desencadeante dun novo proxecto ou dunha nova investigación. 

Grazas a este traballo anual favorecemos a adquisición das 

Competencias Básicas, polo que os obxectivos, contidos e criterios de 

avaliación quedarán enmarcados dentro de cada unha delas. 

Por outra banda, o traballo coas novas tecnoloxías xoga un papel moi 

importante na elaboración de material variado que podemos compartir con 

outras aulas e centros, así como a colaboración co resto da Comunidade 

Educativa que fixo deste proxecto anual unha ferramenta innovadora e supuxo 

unha mellora educativa no noso centro. 
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1.2. OBXECTIVOS 
Os obxectivos aquí expostos os plantexamos dentro das oito 

competencias básicas: 

1.2.1. Competencia en comunicación lingüística 

- Recoñecer a importancia e interpretar as manifestacións non verbais 

presentes nos contos de Eric Carle. 

- Expresar desexos e ideas mediante a linguaxe oral nas diferentes 

linguas do centro (castelán, galego e inglés). 

- Comprender as mensaxes e textos sinxelos presentes nos libros de 

Eric Carle. 

- Reproducir e recrear algúns textos do autor. 

- Interesarse pola lingua escrita en castelán, galego, e inglés e valorala 

como instrumento de información. 

- Iniciarse no uso oral da lingua inglesa a partires dos contos do autor. 

- Familiarizarse con contos en inglés. 

- Escoitar e comprender mensaxes faladas en lingua castelá, galega e 

inglesa. 

- Practicar a escoita activa e o resto de estratexias de diálogo. 

- Memorizar pequenos textos narrativos en lingua castelá, galega e 

inglesa. 

- Expresarse de forma clara cun vocabulario adaptado a súa idade. 

- Recoñecer diferentes palabras traballadas nos contos en castelán, 

galego e inglés. 

- Describir obxectos, persoas, animais e situación nas tres linguas. 

- Traducir textos breves do castelán ao galego. 

- Completar textos utilizando a técnica “cloze”. 

- Relatar e inventar historias de maneira oral a partires de contos e 

imaxes 

1.2.2. Competencia matemática 

- Utilizar as posibilidades de representación matemática para describir 

situacións e obxectos. 
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- Utilizar a serie numérica para contar elementos do contorno ou 

presentes nos contos de Eric Carle. 

- Identificar os números presentes nos contos do autor. 

- Asociar cada número á cantidade correspondente. 

- Recoñecer diferentes parcelas temporais. 

- Situarse no tempo. 

- Iniciarse e perfeccionar as diferentes operacións matemáticas (suma, 

resta e multiplicación) 

1.2.3. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

- Observar e explorar o seu contorno. 

- Iniciarse na formulación de hipóteses. 

- Identificar as características dos animais que aparecen nos contos de 

Eric Carle. 

- Desenvolver comportamentos saudables. 

- Explorar e manipular obxectos presentes no seu contorno. 

- Clasificar, agrupar e ordenar obxectos. 

- Observar o medio natural. 

- Utilizar as nocións temporais básicas. 

1.2.4. Tratamento da información e competencia dixital 

- Coñecer e utilizar algunas ferramentas tecnolóxicas. 

- Buscar e atopar información de interese. 

- Debuxar con diferentes programas. 

- Manexar as diferentes iconas dos programas. 

- Favorecer o traballo cooperativo a partires das Tic. 

- Favorecer a relación e comunicación virtual entre aulas do centro. 

- Iniciarse na gravación de contos do autor. 

1.2.5. Competencia social e cidadá 

- Practicar o respeto e a colaboración cos demais. 

- Aceptar e cumprir as normas. 

- Resolver conflictos mediante o diálogo. 

- Colaborar e comprometerse con traballos cooperativos. 
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- Coñecer e participar de forma activa en situación habituais e en 

actividades sociais do contorno. 

- Compartir actividades con persoas adultas e outros nenos/as. 

1.2.6. Competencia cultural e artística 

- Utilizar técnicas e recursos básicos das distintas formas de 

representación e expresión para recrear e reproducir contos de Eric 

Carle. 

- Interesarse e aprezar as produccións propias e as dos demais, e as 

obras artísticas de Eric Carle, aproximándose á comprensión do 

mundo cultural. 

- Coñecer e utilizar diferentes técnicas plásticas. 

- Facer xuízos sobre as obras artísticas dende os seus gustos e 

intereses. 

- Realizar dramatizacións. 

- Interesarse pola escoita de contos e historias 

1.2.7. Competencia para aprender a aprender 

- Facer uso da biblioteca da aula e do centro para a busca de 

información e contos de Eric Carle así como para a lectura e 

interpretación dos contos. 

- Recoller e organizar a información. 

- Traballar en equipo. 

- Coñecer e confiar nas propias posibilidades e capacidades. 

- Valorar o traballo ben feito. 

- Planificar e organizar tarefas. 

- Prestar e manter a atención. 

1.2.8. Autonomía e iniciativa persoal 

- Identificar as partes do seu corpo a partir dos libros de Eric Carle. 

- Identificar os propios sentimentos, emocións e necesidades e os dos 

demais. 

- Adquirir progresivamente hábitos relacionados coa alimentación, a 

hixiene e o equilibrio emocional. 
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- Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas 

individuais. 

- Actuar con autonomía en hábitos básicos de alimentación, aseo, 

vestido e descanso. 

- Tomar a iniciativa na resolución de tarefas e problemas da vida cotiá. 

 

1.3. CONTIDOS 

1.3.1. Competencia en comunicación lingüística 

- Os contos de Eric Carle en galego, castelán e inglés. 

- Creación de historias e diálogos. 

- Reprodución dalgúns textos do autor. 

- Recoñecemento das manifestacións non verbais presentes nos 

contos de Eric Carle. 

- Iniciación no uso oral da lingua inglesa. 

- Memorización de pequenos textos dos seus contos. 

- Tradución de textos breves nos diferentes idiomas. 

- Escoita e comprensión de diferentes contos do autor. 

- Interese polas diferentes linguas presentes no centro e no contorno. 

1.3.2. Competencia matemática 

- A serie numérica. Os seus usos. 

- Os números adaptados a miña idade. 

- As parcelas temporais: mañá, tarde, noite; onte, hoxe, mañá. 

- Iniciación nas horas. O reloxo. 

- Operacións matemáticas. Iniciación e perfecionamento. 

- A suma.  

- A resta.  

- A multiplicación. 

- Asociación de número-cantidade. 

1.3.3. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

- Os animais do meu contorno. As súas características. 

- Desenvolvemento de comportamentos saudables. 

- Exploración e manipulación de obxectos presentes no contorno. 
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- Observación e exploración do seu contorno. 

- Clasificación, agrupación e ordenación de obxectos. 

1.3.4. Tratamento da información e competencia dixital 

- As diferentes ferramentas tecnolóxicas e os seus usos. 

- O ordenador. As súas partes. 

- Aparatos tecnolóxicos que favorecen as nosas creacións: cámaras 

dixitais, micrófonos, usb, plastificadoras, impresoras,… 

- Iconas básicas dos programas utilizados na aula: procesadores de 

textos, programas de pintar, Internet,… 

- A páxina web do colexio como favorecedor de información e creación 

de contidos. 

- O blog da aula. 

- A gravadora do ordenador. Os seus usos para elaborar contos. 

- Busca de información na rede de forma coherente. 

- Cooperación no uso e desfrute das Tic. 

- Intercambio de información dixital. 

- Gravación de contos. 

1.3.5. Competencia social e cidadá 

- As persoas do meu contorno como focos de interacción. 

- Respecto e colaboración cos demais. 

- Cumprimento de normas. 

- Resolución de conflictos co diálogo. 

- Traballo cooperativo. 

1.3.6. Competencia cultural e artística 

- Técnicas e recursos variados. 

- A técnica de Eric Carle.  

- O collage. 

- Elaboración de materiais utilizando a técnica do autor. 

- Interese e aprezación polas representacións dos demais. 

1.3.7. Competencia para aprender a aprender 

- A biblioteca da aula e do centro como fonte de recursos. 

- Busca de solución aos conflictos. 
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- Recollida e selección de información. Que sabemos. Que queremos 

saber. Como organizarnos. 

- Organización da información. 

- Traballo en equipo. 

- Atención e interese polas investigacións acadadas. 

1.3.8. Autonomía e iniciativa persoal 

- As partes do meu corpo.  

- Os meus sentimentos e emocións. 

- Hábitos alimenticios. A pirámide dos alimentos. 

- Hábitos de saúde: alimentación, aseo, vestido e descanso. 

- Aceptación e respecto polas diferenzas dos demais. 

 

1.4. METODOLOXÍA 
Os principios metodolóxicos nos que se fundamenta este traballo sobre 

Eric Carle son os seguintes: 

Socialización e comunicación 

As relación co alumnado da aula e co resto da Comunidade Educativa 

fai que este proxecto funcione. A comunicación e a socialización con todas as 

persoas que configuran o seu contorno vai facer que as aprendizaxes sexan 

máis amenas e efectivas.  

Compartir as aprendizaxes, colaborar uns cos outros, pedir axuda e 

comunicarse fan que o proxecto abordado sexa un éxito. 

Globalización 

Entendida como un enfoque fronte ao proceso de ensino que se 

caracteriza por interrelacionar actividades ou aspectos que provoquen a 

entrada en funcionamento de todos os mecanismos da personalidade infantil; é 

dicir, función motrices, cognitivas e afectivas.  
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Neste proxecto, os contidos trabállanse de maneira global, as 

competencias básicas se interrelacionan unas con outras e nas actividades 

desenvoltas se poñen en marcha milleiros de conceptos diferentes. 

Aprendizaxe significativa 

Traballamos dende unha metodoloxía activa, dende unha perspectiva 

constructivista, que propicia que o alumno/a sexa o verdadeiro protagonista das 

súas aprendizaxes. Así, estas poden estar integradas na súa estructura 

cognitiva porque son motivadoras, significativas e se apoian en coñecementos 

previos. 

Tratamento da diversidade 

Considerando ao neno/a en cada proposta de traballo como un ser 

distinto e, á vez, colectivo. Distinto porque cada neno/a ten as súas 

peculiaridades persoais, o seu momento evolutivo e o seu persoal ritmo de 

aprendizaxe. Parte dun colectivo porque vive nunha sociedade que, aínda que 

non queira, o vai condicionar.  

 

1.5. TEMPORALIZACIÓN 
A continuación, detállase a temporalización do proxecto por meses (na 

carpeta de material complementario anexa poderán ver os calendarios coas 

indicacións marcadas) 

 

SETEMBRO 2009 

- 1 ao 9 setembro : Programación do proxecto. Ideas previas e 

posibles actividades, obxectivos. Temporalización aproximada do 

proxecto. 

- 10 setembro : Inicio clases. 

- 11 ao 21 setembro : Preparación do proxecto. Xuntanzas dos 

participantes para aclarar algúns aspectos do mesmo e posta en 

común de ideas. 
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- 22 setembro : Chegada ás aulas de 4 e 5 anos dunha caixa sorpresa 

que contén dous agasallos: unha carta dun ratiño que tiña un 

problema (perdera a súa noiva) e necesitaba axuda e, por outro lado, 

un conto coa súa historia (“Queres xogar comigo?) 

- 23 ao 28 setembro : Preparación dos materiais necesarios para ir de 

excursión á Praia de Fuchiños (preto do cole) á busca da moza do 

rato. Comunicación da saída ás familias. Lectura do conto e 

formulación de hipóteses. 

- 29 setembro : Realización dunha excursión á Praia de Fuchiños onde 

buscamos a ratiña e a atopamos. 

- Neste mes, cada titora realizou a correspondente xu ntanza coas 

familias do seu grupo para explicarles as actividad es a realizar 

durante o trimestre. 

OUTUBRO 2009 

- Comezo da elaboración do 1º proxecto onde aprenderemos nomes 

en galego e castelán de diferentes animais. 

- Os nenos e nenas de 4 e 5 anos traballarán sobre o conto “Queres 

xogar comigo?” e, os de 3 anos, sobre o conto “De la cabeza a los 

pies” (realizarán a súa tradución ao galego así como traballarán as 

distintas partes do corpo). 

- Realización de actividades dixitais e fichas variadas na aula; algunas 

delas versarán sobre aspectos do proxecto e servirán para conseguir 

os contidos marcados na programación. 

- Recompilación de material sobre o autor e chegada de contos 

variados de Eric Carle ás aulas. 

NOVEMBRO 2009 

- Inicio do traballo cos contos de Eric Carle na aula de inglés: “The 

Very Hungry Caterpillar” 

- Continuación dos proxectos anteriores. 

- Lectura de contos variados en galego e castelán, aportados polo 

colexio e as familias. 
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- Realización de pequeñas exposicións na aula co material que vai 

chegando. 

 

DECEMBRO 2009 

- 1 ao 21 decembro : Repaso do aprendido. Fin dos proxectos de 3, 4 

e 5 anos. Gravación do conto “Queres xogar comigo?” polo 

alumnado de 5 anos. Imos elaborando material TIC entre todos e 

todas. 

- 22 decembro : Festival de Nadal. 

- 23 ao 31 decembro : Vacacións de Nadal. 

XANEIRO 2010 

- 1 ao 10 decembro : Vacacións de Nadal. 

- 11 ao 31 decembro : Xuntanzas co profesorado de educación infantil 

sobre o inicio dos Obradoiros de Cociña (o seu desencadeante será 

o conto “Unha eiruga moi larpeira”). Traballo previo co libro na aula 

de inglés. 

- Coñecemento dos nomes dos diferentes alimentos noutros idiomas. 

FEBREIRO 2010 

- Inicio do proxecto-reprodución do conto “Unha eiruga moi larpeira”. 

- Contacto co autor vía mail(grazas a Belén Junquera), traducido ao 

inglés pola mestra Ana. 

- Inicio do traballo na aula de inglés co alumnado de 1º ciclo de 

educación primaria. 

- Inicio dos Obradoiros de cociña. 

- Consultas coas cociñeiras. 

- 9 febreiro : realización da 1ª receita (Sandwich de Entroido). 

- 12 febrero : Festa de Entroido coas familias. Estas puideron acudir ás 

aulas e contar un conto, caracterizados como as súas personaxes. 

Así, algunas familias escolleron contos de Eric Carle. 

- Do 13 ao 17 febrero : Vacacións de Entroido. 

- 23 febrero : realización da 2ª receita (Brocheta de froitas). 
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MARZO 2010 

- 2 marzo : realización da 3ª receita (Empanada de xamón e queixo). 

- 9 marzo : realización da 4ª receita (Unha eiruga moi saborosa) 

- 16 marzo : realización da 5ª receita (Madalenas) 

- 18 marzo : Chegan ao colexio agasallos que envía Eric Carle dende o 

seu país: póster, actividades variadas en inglés (que aproveitamos 

para traducir,…) 

- 19 marzo : envío dun mail de agradecemento a Eric Carle. 

- 23 marzo : realización da 6ª receita (Bombóns de chocolate). 

- Recollida de algas na Praia para desenvolver un proxecto sobre o 

conto “Don caballito de mar” na aula de 2º de primaria. 

- Comunicación e envío as familias duns debuxos de eirugas, casulos 

e bolboretas para que os decoren e volten á escola para unha 

exposición nos corredores. 

- Inicio do traballo con conto “El grillo silencioso” nas clases de música 

co mestre Juanca. 

- Do 27 ao 31 marzo : Vacacións de Semana Santa. 

ABRIL 2010 

- Do 1 ao 5 abril : Vacacións de Semana Santa. 

- Inicio da preparación da obra de teatro “Queres xogar comigo?” polo 

alumnado de 5 anos. 

- Inicio da investigación sobre a vida e a obra de Eric Carle para 

elaborar a súa biografía polo alumnado de 5 anos. 

- 13 abril : realización da 7ª receita (Macedonia de froitas) 

- 23 abril : Inauguración da BiblioRía, a biblioteca do colexio. A partires 

deste día podemos ir alí a ler os contos do autor, realizar actividades 

e servizos de préstamo de libros. 

- 26 abril : proba de vestiario para probar a roupa da obra de teatro do 

alumnado de 5 anos. 

- 27 abril : realización da 8ª sesión de cociña (Poñemos a mesa) 

- Inicio da investigación sobre os gusanos de seda polo alumnado de 4 

anos, relacionado co conto do autor “Unha eiruga moi larpeira” 
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MAIO 2010 

- 4 maio : realización da 9ª sesión de cociña (A pirámide alimenticia) 

- 5 maio : excursión ao Zoo do alumnado de 5 anos onde poden ver os 

animais presentes nos contos de Eric Carle. 

- Fin dos proxectos de traballo en 1º e 2º de educación primaria. 

- 21 maio : conclusión dos obradoiros de cociña cunha gran festa das 

familias. Asistencia dos familiares do alumnado, participación en 

actividades variadas e preparación dunha gran merenda para todos 

os asistentes. Visualización dun resumo dos obradoiros e entrega de 

agasallos. 

XUÑO 2010 

- 1 xuño : visita do alumnado de 5 anos á Escola Infantil Municipal 

Costeira de Saiáns para representar a obra de teatro “Queres xogar 

comigo?” 

- 21 xuño : entrega dos materiais e proxectos realizados no trimestre. 

- 22 xuño : Festival de Fin de curso coa actuación dos nenos e nenas 

de 5 anos interpretando a obra de teatro, anteriormente citada, e o 

alumnado de 4 anos, bailando a canción “Soy una taza” vestidos de 

cociñeiros/as. 

- Fin do curso 2009/2010 . 

 

1.6. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS 
En toda actividade de aula e centro xogan un papel fundamental  tanto a 

distribución dos espazos de traballo como os tempos e ritmos do mesmo. 

1.6.1. Espazos 

1.6.1.1. Espazos do centro 

Aulas/Tirorías : cada unha das titorías participantes no 

proxecto conta cunha aula propia na que se desenvolven a 

maioría das actividades; en todas elas, reservamos un espazos 

no corcho ou nun lugar visible da aula para colocar o material 

sobre Eric Carle (murais, libros do autor, debuxos, 

información,…). Nestas aulas, contamos con materiais 
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variados para a realización de diferentes actividades (plastilina, 

pinturas, punzóns, rotuladores, folios,…) relacionadas cos 

proxectos. Realizamos as “fichas de traballo”, facemos os 

obradoiros de cociña, contamos contos, recibimos visitas,… 

Aulas de especialistas : tamén os especialistas participaron 

arreo neste proxecto; os nenos/as disfrutan de actividades 

variadas na aula de música, ximnasio, aula de inglés, aula de 

pedagoxía terapéutica,… nelas, cada mestre especialista 

desenvolve as tarefas propias da súa actividade centradas no 

proxecto. 

Espazos comúns : os espazos comúns nos que se desenvolve 

o proxecto son variados. Así, as aulas TIC do cole xogan un 

papel moi importante (aula de informática e aula de 

audiovisuais cun Encerado Dixital Interactivo), a cociña, aula 

de usos múltiples, corredores, biblioteca, titoría de educación 

infantil. Como dixemos, os espazos son variados e tamén as 

actividades que alí se realizan: decoración dos corredores con 

murais, lectura colectiva de contos, visualización de películas e 

contos do autor, elaboración de material dixital, visitas de 

autores, busca de información, programación,… 

1.6.1.2. Espazos externos ao centro 

Patios : nos patios desenvolvemos a maioría de actividades de 

gran grupo como poden ser os desfiles de Entroido, xogos 

cooperativos, plantacións no horto escolar,… 

Saídas externas “Vigo por dentro”-Zoo : este ano estivemos 

no Zoo de Vigo descubrindo aos animais presentes nalgúns 

contos de Eric Carle. 

Visitas a institucións do contorno-Escola Infantil Municipal 

Costeira de Saiáns : no mes de xuño, o alumnado de 5 anos 

estivo interpretando unha obra de teatro, adaptada dun conto 

do autor, nesta escola infantil. 
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Casas do alumnado:  as casas do noso alumnado son focos 

de educación e busca de información sobre o tema. Alí, as 

familias colaboran coas actividades propostas (decoración de 

debuxos, busca de fotografías do autor, coñecemento da 

biografía,…) 

Espazo “dixital”:  podemos chamar desta maneira a ese 

espazo na rede e que tanto gusta ao alumnado. Así, tanto a 

páxina web do cole (http://centros.edu.xunta.es/ceipriadevigo/), 

o blog de educación infantil do centro 

(http://educacioninfantilriadevigo.blogspot.com/) e o espazo 

wikiespaces (http://edi-riadevigo.wikispaces.com/) son focos de 

comunicación constante coa comunidade educativa e fonte de 

coñecementos. Outras moitas páxinas e recursos da rede 

serven, día a día, para investigar, coñecer, descubrir,… 

1.6.2. Tempos 

Na vida diaria do centro, e no desenvolvemento do proxecto, 

organizamos o tempo de maneira flexible, combinando tempos de 

rutinas (entrada-saída, merendas) con tempos de actividades 

específicas (lecturas globais, traballo individual nas mesas, xogos 

corporais, xogos colectivos coas outras aulas e mestres/as,…) 

Na distribución do tempo, tamén xoga un papel importante o 

agrupamento dos alumnos/as. Organizamos distintas formas de 

agrupamento tendo en conta as potencialidades de cada unha 

delas:  

- Gran grupo : lectura de textos, posta en común das investigacións, 

visita dalgunha personaxe, debates, asambleas,… 

- Pequeno grupo : realización de tarefas concretas, lectura de textos, 

pintado con témperas, picado, crebacabezas,… 

- Actividades individuais : realización de actividades individuais en 

papel, lectura individualizada, manualidades, traballo na casa. 
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- Actividades combinadas en edades : realización de obradoiros de 

cociña onde formamos 5 grupos combinando neles alumnado das 

tres idades (3, 4, 5 anos) 

- Actividades con outros nenos e nenas : actividades co alumnado 

da Escola Infantil Municipal Costeira de Saiáns e coas súas mestras. 

1.7. ACTIVIDADES 
As actividades desenvolvidas no proxecto podemos clasificalas da 

seguinte forma: (consultar a carpeta de material adicional onde atoparán a gran 

maioría das actividades) 

 

Actividades co Encerado Dixital Interactivo (EDI):  con esta 

ferramenta traballamos actividades variadas e interactivas. Así, xogamos ao 

tradicional xogo do 50x15 centrado en “Unha eiruga moi larpeira”, actividades 

sobre o conto e o corpo con “De la cabeza a los pies”, xogos on line, contos 

nos tres idiomas,… 

Actividades LIM:  realizamos variadas actividades LIM dende a páxina 

do colexio e o blog de infantil. Versaban sobre os contos do autor. 

Audiocontos:  grazas ao alumnado e profesorado fixemos unha 

recompilación de audiocontos do autor que podedes escoitar mentres 

visualizades as imaxes do conto no EDI. 

Videocontos:  a partires de contos atopados na rede, elaboramos a 

nosa particular versión do conto cos nosos sons e debuxos. 

Contos realizados co EDI:  conseguimos elaborar unha gran variedade 

de contos no EDI para ler de maneira colectiva. Todos eles son contos do autor 

que podemos atopar en maiúscula, minúscula, galego e castelán. 

Proxectos : ao longo de todo o curso desenvolvimos proxectos 

individuais cos nenos e nenas dependendo da súa idade. Así, na carpeta de 

material adicional poderedes atopar cada un deles clasificados por idades. 

Obradoiro de cociña : unha serie de martes ao mes traballamos co 

alumnado de educación infantil uns obradoiros de cociña e saúde. Así, 

xuntamos ao alumando de 3, 4 e 5 anos en cinco grupos diferenciados e 

asistidos por una mestre/a onde realizamos diferentes receitas. Despois, cada 
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un na súa aula, realizaba a escritura da receita coa que elaboramos un 

recetario persoal. 

Actividades colaborativas coas familias:  as familias traballaron arreo 

neste proxecto. Colaboraron buscando información, decorando elementos 

propios dos contos, cociñando co alumnado, aportando traxes para a obra de 

teatro, contando contos na escola o día de Entroido, elaborando material visual 

para contar os contos, aportando á escola contos do autor en diferentes 

idiomas,… 

Actividades con outras institucións:  colaboramos tamén con outras 

institucións como coa E. I. M. C. de Saiáns onde o alumado de cinco anos 

acudíu para representar unha obra de teatro. 

Busca de información na rede 

Xogamos con xogos variados na aula e a través de In ternet, 

relacionados cos temas a tratar . 

Recollemos e plastificamos algas. 

Traballamos coa técnica “cloze” 

Traducimos contos 

Desenrolo do noso blogue de educación infantil 

(http://educacioninfantilriadevigo.blogspot.com/ ), páxina web 

(http://centros.edu.xunta.es/ceipriadevigo/ ) e inicio na plataforma 

wikispaces ( http://edi-riadevigo.wikispaces.com/ ) para almacenar as 

nosas actividades EDI  e poder compartilas con todo s, así como 

converterse nun lugar onde a comunidade educativa p ode estar 

informada das actividades e colaborar. 
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1.8. PLAN DE AVALIACIÓN 
Conscientes de que a forma de realizar a avaliación pode axudar ao 

proceso de desenvolvemento harmónico do neno/a, a levaremos a cabo en 

diferentes momentos do proxecto: 

AVALIACIÓN INICIAL 

A realizaremos nun primeiro momento e coñeceremos os coñecementos 

previos do alumnado. Na asamblea, plantexaremos o tema e anotaremos 

nunha folla de rexistro os coñecementos iniciais que nos indicarán por onde 

debemos avanzar. Anotaremos nun mural da aula o que sabemos, o que 

queremos saber e como o imos investigar. 

AVALIACIÓN CONTINUA 

Ao longo de todo o proceso, anotaremos nun calendario da aula as 

evoluvións que imos realizando, relacionadas co que “queriamos saber”. 

Por outro lado, o profesorado contamos co noso “caderno de rexistro” 

onde anotamos as evolucións de cada alumno/a, as súas necesidades,… 

Importante tamén é facer unha AUTOAVALIACIÓN que nos indique se o 

que propoñemos está adaptado ao seu nivel e aos seus intereses, ou é mellor 

modificar aspectos. 

AVALIACIÓN FINAL 

Establecemos uns criterios de avaliación para cada alumno/a e 

deixaremos un apartado para que o docente poida facer a súa propia 

avaliación. 

Cada un dos obxectivos marcados dentro de cada unha das 

competencias básicas, é convinte que sexa avaliado dentro do nivel de 

esixencia marcado en cada aula. 

1.8.1. Competencia en comunicación lingüística 

- Recoñece a importancia e interpreta as manifestacións non verbais 

presentes nos contos de Eric Carle. 
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- Expresa desexos e ideas mediante a linguaxe oral nas diferentes 

linguas do centro. 

- Comprende as mensaxes e textos sinxelos presentes nos libros de 

Eric Carle. 

- Reproduce e recrea algún texto do autor. 

- Interésase pola lingua escrita en castelán, galego, e inglés e a valora 

como instrumento de información. 

- Iníciase no uso oral da lingua inglesa a partires dos contos do autor. 

- Escoita e comprende mensaxes faladas en lingua castelá, galega e 

inglesa. 

- Practica a escoita activa e o resto de estratexias de diálogo. 

- Memoriza pequenos textos narrativos en lingua castelá, galega e 

inglesa. 

- Exprésase de forma clara cun vocabulario adaptado a súa idade. 

- Recoñece diferentes palabras traballadas nos contos en castelán, 

galego e inglés. 

- Describe obxectos, persoas, animais e situación nas tres linguas. 

- Traduce textos breves do castelán ao galego. 

- Completa textos utilizando a técnica “cloze”. 

- Relata e inventa historias de maneira oral a partires de contos e 

imaxes. 

1.8.2. Competencia matemática 

- Utiliza as posibilidades de representación matemática para describir 

situación e obxectos. 

- Utiliza a serie numérica para contar elementos do contorno ou 

presentes nos contos de Eric Carle. 

- Identifica os números presentes nos contos do autor. 

- Asocia cada número á cantidade correspondente. 

- Recoñece diferentes parcelas temporais. 

- Sitúase no tempo. 

- Iníciase e perfecciona as diferentes operacións matemáticas (suma, 

resta e multiplicación) 
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1.8.3. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

- Observa e explora o seu contorno. 

- Formula hipóteses. 

- Identifica as características dos animais que aparecen nos contos. 

- Desenvolve comportamentos saudables. 

- Explora e manipula obxectos presentes no seu contorno. 

- Clasifica, agrupa e ordea obxectos. 

- Observa o medio natural. 

- Utiliza as nocións temporais básicas. 

1.8.4. Tratamento da información e competencia dixital 

- Coñece e utiliza algunas ferramentas tecnolóxicas. 

- Busca e atopa información de interese. 

- Debuxa con diferentes programas. 

- Manexa as diferentes iconas dos programas. 

- Grava contos do autor. 

1.8.5. Competencia social e cidadá 

- Respecta e a colabora cos demais. 

- Acepta e cumpre as normas. 

- Resolve conflictos mediante o diálogo. 

- Colabora e comprométese con traballos cooperativos. 

- Coñece e participa de forma activa en situación habituais e en 

actividades sociais do contorno. 

- Comparte actividades con persoas adultas e outros nenos. 

1.8.6. Competencia cultural e artística 

- Apreza as produccións propias e as dos demais, e as obras artísticas 

de Eric Carle. 

- Coñece e utiliza diferentes técnicas plásticas. 

- Fai xuízos sobre as obras artísticas dende os seus gustos e 

intereses. 

- Realiza dramatizacións. 

- Interésase pola escoita de contos e historias. 
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1.8.7. Competencia para aprender a aprender 

- Fai uso da biblioteca da aula e do centro para a busca de información 

e contos de Eric Carle así como para a lectura e interpretación dos 

contos. 

- Recolle e organiza a información. 

- Traballa en equipo. 

- Coñece e confia nas propias posibilidades e capacidades. 

- Valora o traballo ben feito. 

- Planifica e organiza tarefas. 

- Presta e mantén a atención. 

1.8.8. Autonomía e iniciativa persoal 

- Identifica as partes do seu corpo a partir dos libros de Eric Carle. 

- Identifica os propios sentimentos, emocións e necesidades e os dos 

demais. 

- Adquire progresivamente hábitos relacionados coa alimentación, a 

hixiene e o equilibrio emocional. 

- Amosa unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas 

individuais. 

- Actua con autonomía en hábitos básicos de alimentación, aseo, 

vestido e descanso. 

- Toma a iniciativa na resolución de tarefas e problemas da vida cotiá. 

 

Por outro lado, é convinte levar a cabo unha AUTOAVALIACIÓN : 

- Os obxectivos e contidos marcados foron adecuados á idade e 

características do alumnado. 

- As actividades resultaron motivadoras e de interese. 

- A aprendizaxe realizouse de maneira significativa. 

- As nosas xuntanzas foron productivas e positivas. 

- Os grupos funcionaron correctamente en todas as súas modalidades. 

- As saídas  e actividades externas foron positivas. 
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2. MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA A COORDINACIÓN 
Ademais das catro mestras autoras deste proxecto, moitos son os 

mestres/as e membros da comunidade educativa que forman parte deste 

proxecto e cos que tivemos que coordinar o proceso.  

 

PERSOAS INVOLUCRADAS CO PROXECTO  

Titora 3 anos + Coordinadora de Normalización Lingüística Mª Emma López López 

Titora 4 anos + Coordinadora de Educación Infantil Mª Teresa Pazos Alonso 

Titora 5 anos + Coordinadora TIC Paula Campos Caldas 

Apoio educación infantil + Xefa de estudios Ángeles Maquieira Camiña 

Apoio educación infantil + Música Juan Carlos Vázquez Vázquez 

Mestra de inglés Ana Isabel Ferreirós Rey 

Titor 1º primaria + Coordinador de ciclo Manuel Bernárdez Rodríguez 

Titora 2º primaria + Secretaría Begoña Suárez Gago 

Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica Ángeles García Magadán 

Mestre de educación física + coñecemento do medio en 2ºE.P José Benito Míguez Rosendo 

Coordinadora de Biblioteca Marina de Sá Cascallar 

Cociñeiras Obdulia González Álvarez 

Josefina Ribeiro Costas 

Colaboración máxima Familias 

 

Á hora de levar a cabo unha coordinación o máis efectiva posible, estas 

foron as trazas a seguir: 

- Mércores (12:50-13:40): xuntanza do equipo de ciclo de educación 

infantil. 

- Martes (11:10-12:00): xuntanza do equipo de 1º ciclo de educación 

primaria. 

- Xuntanzas mensuais: un martes ao mes (16:00-17:00) 

- Intercambio de mails ao longo de todo o proceso. 

- Asistencia de Paula Campos a un curso sobre LIM impartido por 

Belén Junquera no CEIP. Frián Teis e que serviu para elaborar 

actividades. 
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- Intercambio de mails con Belén Junquera para resolver dúbidas e 

intercambiar material. 

- Resolución de dúbidas en calqueira momento cos membros do 

proxecto. 

- Uso das “horas sen familias” (martes 17:00 a 18:00) para xuntarnos. 

- Xuntanzas trimestrais coas familias para comentar novidades e 

traballos a realizar. 

- Xuntanzas coas cociñeiras para ver a disponibilidade do forno ou 

outros aspectos a traballar. 


