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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a 

valorando positivamente as súas 

características físicas e calidades 

- Expresa a percepción da súa propia 

identidade. 

- Expresa oralmente a súa autodescrición.  

CSC, CCL 

Tomar conciencia das emocións. Identifica e comunica as súas emocións. CSC, CSIEE 

Comprender a outras persoas, detectar e 

expresar as súas características e 

emocións. 

- Describe oralmente as características de 

diferentes persoas.  

- Recoñece e explica emocións e estados 

de ánimo das demais persoas. 

CSC, CCL 

Participar en actividades grupais e de 

equipo amosando unha boa disposición 

para recibir e dar axuda. 

- Desenvolve actitudes de colaboración en 

situación informais de interacción social. 

- Mantén boas relación cos compañeiros e 

CSC, CSIEE 
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compañeiras. 

Recoñecer, explicar e buscar solucións 

sinxelas aos conflitos habituais no 

colexio. 

Soluciona os problemas persoais da vida 

escolar coa independencia adecuada a súa 

idade. 

CAA, CSIEE, CSC 

Participar activamente na vida cívica 

valorando a igualdade de dereitos e 

corresponsabilidade de homes e 

mulleres. 

- Realiza diferentes tipos de actividades 

independentemente do seu sexo.  

- Colabora con persoas do outro sexo en 

diferentes situacións escolares. 

CSC 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos para a 1ª e 2ª avaliación: observación sistemática, análise do traballo 

diario do alumnado, participación nas tarefas e probas obxectivas. 

Instrumentos para a 1ª e 2ª avaliación: fichas de cada alumno/a, probas orais e escritas 

e cadernos. 
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Cualificación final 

O equipo do 1º nivel de educación primaria decide o seguinte procedemento para a 

cualificación do 3º trimestre e final do curso: debido a situación tan excepcional ante a 

que nos atopamos, a nota do 3º trimestre será a suma do 40% da nota do 1º trimestre 

máis o 60 % da nota do 2º trimestre.   

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As titoras decidimos crear un blog para seguir co proceso de ensino-aprendizaxe 

de valores sociais e cívicos. As actividades propostas a través do mesmo durante o 

terceiro trimestre son de reforzo e de repaso.  

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

Os principios metodolóxicos poden resumirse nos seguintes:  

- Participación e comunicación, intentando relacionar as aprendizaxes coa 

realidade máis próxima do alumnado. Propóñense diferentes proxectos para 

espertar o interese do alumnado e inclúense rutinas que xa se traballaban 

previamente na aula. 

- Inclusión, na medida das posibilidades das familias, intentando que todo o 

alumnado poida seguir co seu proceso de aprendizaxe. Propóñense tarefas que 
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cheguen a todo o alumnado e ofrécese material  complementario (tanto de 

ampliación coma de reforzo) para atender aos diferentes ritmos e estilos de 

aprendizaxe. Téñense en conta as diferentes situacións familiares, para as 

cales se ofrecen diferentes alternativas: 

o Para as familias con conectividade e sen impresora: empregar folios ou 

unha libreta na que realizar as actividades, sen necesidade de ter que copiar 

enunciados (chega ca solución).  

o Para as familias sen conectividade: preparouse material específico para 

cada alumno/a sen conexión a internet e fíxose chegar aos seus fogares. 

Materiais e recursos 

Para o profesorado: 

Empréganse vídeos e tutoriais como recursos para ensinar e explicar ao alumnado, 

e faise uso do PowerPoint, do Word e doutras ferramentas informáticas para 

presentar o traballo de maneira máis visual e atractiva.   

Para o alumnado:  

O alumnado conectado necesita unha conexión a internet, folios, lapis, cores... 

Moito do alumnado utiliza a impresora para os traballos individuais. O alumnado 

non conectado, necesita lapis, cores e goma de borrar. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Para unha constante comunicación cas familias e co alumnado empréganse os 

seguintes medios: 

- AbalarMóbil (ferramenta a través da cal estamos activas diariamente para 

resolver dúbidas e dar avisos). 

- Correo electrónico (fannos chegar as producións do alumnado por este medio). 

- Teléfono (especialmente para aquel alumnado sen conexión). 

- Blog (o alumnado e as familias implícanse e participan deixando comentarios e 

diferentes opinións sobre as tarefas propostas no blog). 

Publicidade  Publicación do enlace do blog na páxina web do centro: 

blog:melocotonmanzana.blogspot.com. 
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