
Part incjo das opcions determlnacas pci? Adm¡rrÉtracion educal iva e das decrsrons oueiornemos na escoia. iermos que artlci-¡iar un Proxectá c¡i i i .rrar definia" "áio';;;;;;"";;ccntioos e obxectrvos e adaptado ao propió centro. a súa .¡ngrrJijuol"u"ilentidade sociccu l tu ra i
Nestas tarefas poderás-ser útiles tafito as aportacróns das cienclas da educacim-, cornaas ccnvrccions que se der ivan da nosa praci ica eoucat iva 
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*"-j::^:":^1b5tlY ¡ un-rfs probrémas rnáis discuticos ,Jeste proceso o;il;üJ#iJ:.#J:X;
n A | " ^  r ^ t  r ñ  ñ ^ é ñ n  5 i ^pero cun mesmo fin.

o procesa que a continuaciÓn se expÓn, tomaoo da práctica docente. posible encalquera centro, será o que deberás resolver

CEIP de :

i4 unidades de E fnfantii

unha de 3 años
unha de 4 años
dúas de 5 años

dúas de 10 -  dúas de 4o
dúas de2o - unha de 5o
unha de 3o - dúas de 6o

Profesora de E. Infantil, titora dun grupo de q.inc_o_.-anp*g e coordinadora deste nivel.
Discútese unha mcdificacion do p.C.C.e unha g$plxqi"én O_ój ó¡xe-ctivqS._dqS!_ljc.Ulop-or non considerar positiva a súa eficacia. Plantexa qué?eOer1án formríarsé estes obxectivos

como "p-rocesos" e non como " resu.l!?-9os", causa do que considera ela como fracaso
Despois de sucesivas oeiidé?ac¡óns tómase o acordo de analizar o currículoprescriptivo e modifiear.o,f-eC.. adaptando o mesmo á realidade sociocultural do centro.
1')- ¿ Cáles son os factores fundamentais que tivo a profesora en conta nos Jras
eg-ladio-s que conforman a programación xeral do centro: análise do contexto
sagjocg!t--r3!, ané!lse do cul-rícuIo presci-iptirptivo e os ires ámbirtos r ros o.ue se desenvoive
o  F ' .C .ü .?

Así:
Análise contexto socio lAnálise do currículo Elaboración do
cultural do centro scriptivo curncutar

Fundamentos. Fundamentos: Fundamentos:

2o)- Define e óoncreta o que entende a profb#r" de E.lnfantil que fai a proposta como"obxectivos como procesos". L En qué se diferencian dos "obxectivos como
resultados"?.

3o)- Basándote no anterior, deseña unha programación de metodoloxía cooperativa
duna visita a unha ggXa qe¡gnoslas de 5 anos, abordando unicamente exemplos de
actividades das tref*áreas-Ceconeéeñéntó CésOe nivel. Basta con exemplificar catro
actividades por área.

4")- No periodo de adaptación e acollicia na aula observas un neno que presenta
apariencia normal, intelectual e sensomotora, pero que ten {ificultades para executar

ry_qy€ggltlo_s adap_ta_d-ol_a un fin previsto. Fas un estudio das posibles causas e informas os
piii ¿"ié-iesultado, quJé corroborado pola orientadoia do centro e polo equipo de
orientación da Delegación Provincial de Educación. ¿ Qué causas citas no teu informe,
c-ómo-se*denomina€sta anomalía e qué medidas sinaiache para tratar de atallar este
problema e que trasladache aos seus pais?
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