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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

                                                                                              VALORES SOCIAIS E CÍVICOS. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a 
tomando decisións meditadas e responsables, 
baseadas nun bo autoconcepto.  


B1.2. Construír o estilo persoal baseándose na 
respectabilidade e na dignidade persoal . 


B1.5. Adquirir capacidades para tomar decisións de 
forma independente, manexando as dificultades para 
superar frustracións e sentimentos negativos ante os 
problemas.  


B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, 
empregando coordinadamente a linguaxe verbal e non 
verbal. 


B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o 
pensamento de perspectiva con empatía. 
 
B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e 
aceptando as diferenzas.  


B2.5. Dialogar creando pensamentos compartidos 
con outras persoas para atopar o mellor argumento.  
 

 

VSCB1.1.1. Reflexiona sobre os trazos característicos da 
súa personalidade e verbaliza as conclusións. 
 
VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a 
un mesmo e ás demais persoas  


VSCB1.5.1. Emprega algunha estratexia para facer fronte 
á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 
 
 
 
VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, sentimentos 
e emocións.  
 


VSCB2.2.2. Colabora en proxectos grupais escoitando 
activamente, demostrando interese polas outras persoas.  


VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais. 
 
 
VSCB2.5.1 Relaciona, con axuda dunha persoa adulta, 
diferentes ideas e opinións para atopar os seus aspectos 
comúns. 

 

 
CSC CSIEE  


 

CSC CCL CSIEE  
 


CSC CSIEE  
 
 
 


CCL CSC  
 
 


CCL CSC CAA  
 


CSC  
 


CCL CSC CAA 

 

**Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán 
que ser vistos ao inicio de curso en setembro, están reflectidos en cor azul. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Ver el cuadro 

 

Cualificación final 

 

A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as aprendizaxes desenvolvidas nos 

dous primeiros trimestres, así como as actividades de reforzo, repaso, recuperación e, no seu caso, 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 

463/2020.  

En atención ao criterio de avaliación continúa, consignarase a cualificación final coa media das dúas 

primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata un 

máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo desenvolvido dende a suspensión da 

actividade lectiva presencial nas aulas e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das 

aprendizaxes e implicación e grao de calidade nas tarefas propostas. 
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 Procedementos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Instrumentos 

 
Escritos 

 
Orais 

Observación directa e 

sistemática 

 
Outros 

· Tarefas diversas realizadas polo 

alumnado na actividade diaria da aula, 

nos fogares. 

· Caderno de clase do alumno/a 

. Resolución de exercicios e problemas 

· Actividades de expresión escrita 

 

 

· Participación do alumno/a 

· Lecturas  

· Postas en común 

 

 

· Listas de controles 

· Rexistros 

· Observación directa 

 

· Rúbricas trimestrais 

das competencias 

· Informe individualizado 

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

Actividades 

 

                                                                                             

                                                                                          

actividades globalizadoras e interdisciplinares. 

 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

No caso do alumando con conectividade se fixeron chegar as tarefas de diferentes maneiras 

en cada grupo (a través de mensaxería instantánea, correo electrónico ou aplicacións como 

Classroom). No caso do alumnado sen conectividade enviáronse as tarefas dende o centro a 

través de Protección Civil. 

Materiais e recursos 
Os materiais e recursos empregados foron variados: fichas, libro de texto, actividades 

interactivas, vídeos, audios, etc. 

 
4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

 A comunicación coas familias tamén realizouse de diversas maneiras en cada grupo empregando 

medios como: Páxina web do centro, abalarmóbil, correo electrónico, aula virtual, teléfono, 

aplicacións de mensaxería instantánea, aplicación videoconferencia (webex) e apps educativas 

(Padlet e Classroom). 
 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 


