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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 de un 

mesmo tomando decisións meditadas e 

responsables, baseadas nun bo 

autoconcepto. 

 

 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo e 

independente empregando as emocións de 

forma positiva. 

 

 

 

 

 

 

VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia 

identidade relacionando a representación que fai 

de un mesmo e a imaxe que expresan das 

demais persoas. 

 

 

VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma de 

decisións, á negociación e a resolución de 

conflitos, de xeito guiado. 

VSCB1.3.4. Expresa os seus sentimentos, 

necesidades e dereitos, á vez que respecta os 

dos e das demais nas actividades cooperativas. 

 

VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o 

esforzo individual e colectivo para a consecución 

de obxectivos. 

 

 CSC 

 CCL 

 

 

 

 

 

 CSC 

 CSIEE 

 

 CSC 

 CSIEE 

 CCL 

 

 

 

 CSC 

 CSIEE 
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B1.6. Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento para 

conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben común. 

 

 

 

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. 

 

 

 

VSCB1.6.1.Participa na resolución de problemas 

escolares con seguridade e motivación. 

VSCB1.6.3. Define e formula claramente 

problemas de convivencia. 

 

 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade e coherencia 

opinións, sentimentos e emocións. 

VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os 

argumentos. 

 

VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais 

escoitando activamente, demostrando interese 

polas outras persoas. 

 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións 

 

 

 

 CSC 

 CSIEE 

 

 CSC 

 CCL 

 

 

 

 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 

 CCL 

 CSC 

 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 
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B2.3. Iniciar, manter e finalizar conversas 

cunha maneira de falar adecuada aos 

interlocutores e ao contexto, tendo en conta 

os factores que inhiben a comunicación para 

superar barreiras e os que permiten lograr 

proximidade. 

 

 

B2.6. Establecer relacións interpersoais 

positivas empregando habilidades sociais. 

 

 

B3.1. Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de manifesto 

unha actitude aberta cara aos demais e 

compartindo puntos de vista e 

sentimentos. 

 

 

para mellorar a comunicación e facilitar o 

achegamento co seu interlocutor nas conversas. 

VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus 

interlocutores. 

 

 

VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades 

sociais. 

VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades 

grupais. 

 

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve 

problemas en colaboración. 

 

 

 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e 

 

 

 CCL 

 CSC 

 

 CCL 

 CSC 

 

 

 

 

CSC 

 

CSC 

 

 

 

 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 
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B3.2.Traballar en equipo favorecendo a 

interdependencia positiva e amosando 

condutas solidarias. 

 

 

B3.3. Implicarse na elaboración e no 

respecto das normas da comunidade 

educativa empregando o sistema de valores 

persoal que constrúe a partir dos valores 

universais. 

 

B3.7. Comprender e valorar a igualdade de 

dereitos de homes e mulleres, a 

corresponsabilidade nas tarefas domésticas 

e o coidado da familia, argumentando en 

base a procesos de reflexión, síntese e 

estruturación. 

recibir axuda para a aprendizaxe. 

VSCB3.2.2. Emprega axeitadamente estratexias 

de axuda entre iguais. 

 

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas 

da aula. 

VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro 

escolar. 

 

V 

VSCB3.7.2. Realiza traballos de libre creación 

investigando casos de falta de 

corresponsabilidade no coidado da familia 

presentados nos medios de comunicación. 

 

 

 

 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 
 

 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CSC 

 

 

 

 CSC 

 CD 

 CCL 

 CCEC 

 CSIEE 
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**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. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos:  

- Escritos 

- Orais 

- Observación sistemática 

- Outros 

Instrumentos: 

- Caderno do alumnado 

- Actividades de expresión escrita reenviadas para ser correxidas e cotexadas. 

- Actividades interactivas e autoavaliables 

- Vídeos explicando oralmente a impresión de libros lidos. 

- Rexistro da realización de tarefas e actividades propostas 

- Rúbricas trimestrais das competencias 

- Informe individualizado 

- Coordinación coas familias a través das canles así determinadas entre titor e familia (correo electrónico, aula 

virtual, teléfono, Abalar, web do centro, videochamadas,…) 

 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
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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. 

 

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

Actividades 

As actividades que se plantexan para este 3º trimestre, seguen a liña de plantexada durante o curso, polo que 

os alumnos e alumnas xa están afeitos a realizar, aínda que algunhas están adaptadas á situación que estamos 

vivindo, reducindo o traballo grupal e formentando a autonomía, tratando de facelas motivadoras e atractivas. 

 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao 

logro dos obxectivos e das competencias clave. Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento 

de metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante o desenvolvemento de 

tarefas actividades que propicien a aprendizaxe autónoma. 

Partirase de experiencias e aprendizaxes previas do alumnado e terase en conta os seus diferentes 
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ritmos. Fomentarase o traballo que favoreza a consolidación e o reforzó de contidos xa traballados, e 

ampliación daqueles que sexa posible. 

En canto ao alumnado con conectividade, realizouse o envío e o seguemento do desenvolvemento das 

tarefas propostas a través da aula virtual do centro, así como a través  do correo electrónico ou outras redes 

sociais concretadas entre titor/a e familias. 

En canto ao alumnado sen conectividade, facilitáronselle as propostas de actividades e tarefas desde o 

propio centro educativo, actuando o equipo directivo como intermediario entre as titoras e as familias. 

Materiais e recursos 

O material que se empregará será o material propio do alumnado co que traballou ao longo do curso, material 

da súa vida cotiá, obxectos e recursos que poidan ter na casa, adaptándonos á situación de cada familia en 

particular. Debido á dificultade por parte dalgunhas familias de acceder a material ou recursos TIC´s, as tarefas 

serán flexibles e accesibles para todos. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e 

ás familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

Páxina web, abalarmóbil, correo electrónico, aula virtual, teléfono, aplicacións de mensaxería instantánea, 

aplicación videoconferencia (webex), redes sociais da ANPA. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 

 


