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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

 

 B1.1. Construír o estilo persoal 

baseándose na respectabilidade e na 

dignidade persoal. 

 

 B1.2. Estruturar un pensamento 

efectivo e independente empregando 

as emocións de forma positiva. 

 

 

 B1.6. Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento para 

conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben común. 

 

 B3.6. Crear un sistema de valores 

asumindo os dereitos e deberes do 

alumnado, realizando xuízos morais 

de situacións escolares e resolvendo 

 

 VSCB1.1.2. Actúa de forma respectable e 
digna. 
 

 VSCB1.2.4.Expresa os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos, á vez que 
respecta os dos e das demais nas 
actividades cooperativas. 

 

 VSCB1.6.1. Realiza propostas creativas e 
utiliza as súas competencias para abordar 
proxectos sobre valores sociais. 

 

 VSCB3.6.2. Xustifica as súas actuacións en 
base a valores persoais como a dignidade, 
a liberdade, a autoestima, a seguridade 
nun mesmo e a capacidade de 
enfrontarse aos problemas. 

 

 CSC, CSIEE 

 

 CSC, CSIEE, CCL 

 

 CSC, CSIEE, CCEC 

 

 CSC, CSIEE 
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dilemas morais con supostos 

prácticos.  

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: Tarefas diversas realizadas polo alumnado nas actividades propostas a través de 

Edixgal, participación do alumno/a durante todo o proceso: preguntando dúbidas, participando 

en foros, utilizando programas dixitais para resolver as tarefas… 

Instrumentos: rexistro individual do traballo realizado (escrito), rúbricas dos traballos, rúbrica das 

competencias clave do curso e informe individualizado de final de etapa. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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 
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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 
 Participación en foros, visualización de curtametraxes, lectura de textos e comentarios 

críticos. 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e 

participativa, e dirixida ao logro dos estándares e das competencias clave. Neste sentido 

prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os 

elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas 

coa resolución de problemas en contextos da vida real. 

Para aquel alumnado que dispoña de conexión a internet, subirase na plataforma Edixgal 

unha proposta semanal de actividades cada luns, sempre que sexa lectivo segundo o 

calendario escolar 2019/2020. Facendo ó longo da semana un seguimento destas tarefas, 

resolvendo dúbidas e corrixindo, tanto de forma individual como colectiva. 

Aquel alumnado que non dispoña de conexión a internet recibirá as tarefas de forma 

impresa. Para iso comunicámonos coa dirección do centro educativo para informar sobre ó 
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alumando que se encontra nesta situación. Ademais, enviaremos todas as tarefas ó centro 

para que poidan ser impresas e enviadas ó seu domicilio. Establecendo os medios de 

comunicación máis cómodos e axeitados, coa familia e alumno/a, para resolver dúbidas e 

facer o seguimento do traballo . 

Aplicando o principio de flexibilidade na recepción das actividades e nos prazos propostos. 

E extremando o coidado para apoiar os estudantes e as súas familias, así como para facer 

posible o desenvolvemento das súas tarefas respectivas en condicións que promovan o 

seu benestar. Tal e como indica o artigo 2 das Instrucións do 27 de abril de 2020, da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Materiais e recursos 

Humanos. Explicación do titor/a e comunicación bidireccional co alumnado,  amosando 

dispoñibilidade para resolver dúbidas individuais e colectivas, segundo as necesidades. 

Materiais. Ordenador para acceder a: as lecturas propostas, os temas das editoriais de 

Edixgal, os foros e as curtametraxes. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao Os titores de 6º nivel informarán ó alumnado e as familias a través de Abalarmóbil e da 
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alumnado e ás familias mensaxería instantánea de Edixgal. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 


