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1.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CC.CC  

 

  BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA   
     

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 
      

▪    ▪ B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/aenbase ás autopercepciónse ▪  VSCB1.1.1. Recoñece e describe verbalmente os ▪ CSC 

 ▪ autodescrición decalidades. seus estados de ánimoencomposiciónslibres. ▪ CCL 
 
 
 

 

▪ ▪  B1.2.Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de formapositiva. ▪  VSCB1.2.1. Detectaen simesmo/a sentimentos ▪ CSC 

    negativos e empregaestratexiassinxelas para 
▪ CSIEE     

transformalos.       
       

    ▪  VSCB1.2.2. Motívase mediante estratexias sinxelas ▪ CSIEE 

    de pensamentoenvoz alta durante o traballo 
▪ CAA 

    

individual egrupal.       
       

    ▪  VSCB1.2.3. Realizaunadecuado recoñecemento e ▪ CCL 

    identificación das súasemocións. 
▪ CSIEE 

     

       

    ▪  VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a preguntas de ▪ CCL 

    persoas adultas, os seus sentimentos, necesidades e ▪ CSC 

    dereitos, á vez que respecta os dos e das   

    demaisnasactividadescooperativas.   
       

▪ ▪  B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación extrínseca e ▪  VSCB1.3.1. Asume as súas responsabilidades ▪ CSC 

  esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. durante acolaboración. 
▪ CSIEE 

     

       

    ▪  VSCB1.3.2. Realiza, respondendo a preguntas de ▪ CSC 

    persoas adultas, unha autoavaliación responsable da ▪ CAA 

    execución dastarefas.   
       

▪ ▪  B1.4. Adquirir capacidades para tomardecisións, ▪  VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na ▪ CSC 

    formulación de propostas deactuación. 
▪ CSIEE 

     



manexando as dificultades para superar frustracións e sentimentos negativos ante os ▪  VSCB1.4.2. Toma iniciativas de actuación durante a ▪ CSC 

problemas. 
colaboración. ▪ CSIEE  

 
 
 
 

▪  B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para conseguir logros ▪ VSCB1.5.1.Participa con interese na resolución de ▪ CSIEE 

persoais responsabilizándose dobencomún.  problemasescolares. 
▪ CSC 

   

     

 ▪ VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas ▪ CSC 

  deconvivencia. ▪ CCL 

 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 
       

  ▪  B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando coordinadamente a linguaxe ▪ VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e ▪ CCL 

  verbal e nonverbal.  emocións. 
▪ CSC 

     

     ▪ CSIEE 
       

   ▪ VSCB2.1.2.Emprega a comunicación ▪ CAA 

    verbalenrelación coa non verbalenexposicións ▪ CSIEE 

    orais para expresar opinións, sentimentos   

    eemocións.   

   ▪  VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar ▪ CCL 

    afectos e emocións conamabilidade. ▪ CSC 
       

  ▪  B2.2. Empregar aaserción. ▪ VSCB2.2.1. Emprega a linguaxepositiva. ▪ CCL 

     ▪ CSC 

       

  ▪  B2.3.Establecerrelacións interpersoais positivas empregando habilidades sociais. ▪ VSCB2.3.1. Empregadiferenteshabilidades sociais ▪ CSC 

    básicas.   

       



▪   ▪  B2.4.Actuarcon tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. ▪  VSCB2.4.1. Identifica distintas maneiras de ser e ▪ CSC 

    actuar. ▪ CSIEE 
       

    ▪  VSC2.4.2. Identifica necesidadesdoscompañeiros e ▪ CSC 

    compañeiras, resalta as súas calidades e emite 
▪ CSIEE     

cumprimentos.       

       

▪  ▪  B2.5. Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes cooperativas e ▪  VSCB2.5.1. Forma parte activa das dinámicas do ▪ CSC 

   establecendo relacións respectuosas. grupo. 
▪ CSIEE 

     

       

    ▪  VSCB2.5.2 Establece e mantén relacións emocionais ▪ CSC 

    amigables, baseadasnointercambio de afecto e a ▪ CSIEE 

    confianzamutua.   

       

   BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS   
      

   CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 
       

▪ ▪  B3.1. Resolver problemasencolaboración, poñendo de manifesto unha actitude aberta cara ▪  VSCB3.1.1. Establece relacións de confianza cos ▪ CSC 

   aos demais e compartindopuntosde vista e sentimentos. iguais e as persoasadultas. 
▪ CSIEE 

     

       

    ▪  VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta ▪ CSC 

    cara aosdemais. ▪ CSIEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪    ▪  B3.2. Traballarenequipo favorecendo a ▪  VSCB3.2.1. Amosa boa disposición aofrecere recibir ▪ CAA 

 axuda para aaprendizaxe. ▪ CSIEE 



interdependencia positiva e amosando condutas solidarias. ▪ CSC 
    

 ▪  VSCB3.2.2. Respecta as regras durante o ▪ CSC 

 traballoenequipo.   
 
 
 
 
 
 

 

▪  ▪  B3.3. Implicarse na elaboración e no respectodasnormas da comunidade educativa, ▪  VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas daaula. ▪ CCL 

  empregando o sistema de valores persoal que constrúe a partir dosvaloresuniversais.  ▪ CSC 
       

    ▪  VSCB3.3.2. Ponenpráctica procesos de razoamento ▪ CSC 

    sinxelos para valorar se determinadas condutas son 
▪ CSIEE     

acordes coas normas de convivenciaescolares.       

       

    ▪  VSCB3.3.3 Participa na elaboración das normas da ▪ CCL 

    aula ▪ CSC 

     ▪ CSIEE 
       

    ▪  VSCB3.3.4. Respecta as normas do centroescolar. ▪ CSC 
       

▪  ▪  B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática transformando ▪  VSCB3.4.1. Resolve problemas persoais da vida ▪ CSC 

  o conflitoenoportunidade e usando a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos, escolar mantendo unha independencia adecuada á 
▪ CSIEE   

intencións e posicionamentospersoais. súaidade.     
       

    ▪  VSCB3.4.2.  Escoitaasrazóndaspersoas  coas  que ▪ CCL 

    entraenconflito, compréndeas, na medida das súas 
▪ CSIEE 

    

posibilidades eexponasoralmente.     
▪ CSC      

       

    ▪  VSCB3.4.3. Identificaasemocións e os sentimentos ▪ CSC 

    daspartes enconflito. ▪ CSIEE 
       

    ▪  VSCB3.4.4. Explica conflitos, causas e assúas ▪ CSC 



    posibles solucións, tendo en conta os sentimentos ▪ CCL 

    básicos das partes.   
       

  ▪  B3.5. Analizar,enrelación coa experiencia de vida persoal, a necesidade de preservar os ▪ VSCB3.5.1. Representa plasticamente a necesidade ▪ CSC 

  dereitos á alimentación, á vivenda e ao xogo de todos os nenos e nenas domundo.  da alimentación, a vivenda e o xogo para os nenos e 
▪ CCAC 

    

asnenas.       
       

   ▪ VSCB3.5.2. Explica as consecuencias para os nenos ▪ CSC 

    e paraasnenas dunha mala alimentación, a falta de 
▪ CL     

vivendadignae a imposibilidade dexogar.     
▪ CSIEE      

       

   ▪ VSCB3.5.3. Respecta a igualdade de dereitos dos ▪ CSC 

    nenos e das nenas no xogo e noemprego dos   

    xoguetes.   
       

  ▪  B3.6. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e ▪ VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outrosexo ▪ CSC 

  corresponsabilidade entre homes emulleres.  endiferentes situaciónsescolares. ▪ CCL 
       

   ▪ VSCB3.6.2. Realizadiferentestipos de actividades ▪ CSC 

    independentemente do seusexo. 
▪ CSIEE 

     

       

  ▪  B3.7.Tomarmedidas preventivas, valorando a importancia de previr accidentes ▪ VSCB3.7.1. Valora a importancia do coidado do corpo ▪ CSIEE 

  domésticos.  e a saúde e de previraccidentesdomésticos.   
       

   ▪ VSCB3.7.2. Razoa as repercusións de determinadas ▪ CCL 

    condutas de risco sobre a saúde e a calidade devida. 
▪ CSIEE 

     

       

   ▪ VSCB3.7.3.Expresaasmedidas preventivas dos ▪ CCL 

    accidentes domésticos máisfrecuentes. ▪ CSC 
        



 
2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN (procedementos / instrumentos) 
 

Neste cadro aparecen os instrumentos e procedementos que tivemos no 1º e 2º trimestre, as probas específicas e obxectivas non se farán 

neste terceiro trimestre, téndose en conta a dos anteriores , por ende, aparecen no cadro, ao igual que a temporalización. 

 

Criterio de 
 

Grao mínimo para superar a área 
T T T CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  

Estándares 
1 2 3  

C.C. Instrumentos de avaliación / avaliación Indicador mínimo de logro    

      Procedementos de avaliación  

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa       
        

 
2º-VSCB1.1.1 - Recoñece e describe 

Fala de como se sinte en textos orais    PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos  
 

(sentimentos de ledicia, tristura, 
   

alumnos/as. CSC VSC-B1.1 verbalmente os seus estados de ánimo  X X 
 

en composicións libres. 
motivación hacia algún tema     CCL 

 
determinado, apatía,...). 

   
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

 
      
        

  Descobre a presenza de sentimentos      

 2º-VSCB1.2.1 - Detecta en si mesmo/a negativos no seu compotamento na    PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CSCCS 
VSC-B1.2 sentimentos negativos e emprega clase, e a través das correccións do X X X  IEE 

 estratexias sinxelas para transformalos. profesor, fai o posible por modificar a    INSTRUMENTOS: Diario de clase. CAA 

  súa conducta.      
        

 
2º-VSCB1.2.2 - Motívase mediante 

Amosa interese por mostrar á clase os 
   PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos  

    alumnos/as. Observación sistemática. 
CSIEE 

 

estratexias sinxelas de pensamento en X 
  

VSC-B1.2 seus pensamentos por un tema X X  
 voz alta durante o traballo individual e 

determinado. 
   

INSTRUMENTOS: Producións orais. Diario de 
CAA 

 
grupal. 

    

     
clase. 

 
       
        

 
2º-VSCB1.2.3 - Realiza un adecuado 

    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  
 

Identifica as súas emocións nos 
   

alumnos/as. CCL VSC-B1.2 recoñecemento e identificación das súas X X X 
 emocións. intercambios orais das clases.    

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
CSIEE 

      

       
        

 2º-VSCB1.2.4 - Expresa, respondendo a Responde ás preguntas dos adultos    
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

 
 

preguntas de persoas adultas, os seus con interese e respeto, expresando a 
   

CCL VSC-B1.2 X X X alumnos/as. sentimentos, necesidades e dereitos, á súa opinión. Amosa ademais interese 
 vez que respecta os dos e das demais polas intervencións dos demais    

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
CSC 

     

 
nas actividades cooperativas. compañeiros. 

    
      
        

 
2º-VSCB1.3.1 - Asume as súas Cumple coas responsabilidades que ten 

   PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  
    

alumnos/as. CSC VSC-B1.3 responsabilidades durante a que ter cada intercambio ou tarefa que X X X 
 colaboración. se faga na clase.    

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
CSIEE 

     

       
        



 

 2º-VSCB1.3.2 - Realiza, respondendo a 
Asume os erros que puido cometer na 

   PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos  
 

preguntas de persoas adultas, unha 
   

alumnos/as. CSC VSC-B1.3 realización dalgunha tarefa, e que lle X X X 
 autoavaliación responsable da 

foron presentadas polos adultos. 
    CAA 

 
execución das tarefas. 

   
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

 
      
        

 2º-VSCB1.4.1 - Utiliza o pensamento Propón tarefas ou responde a    PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
CSC 

VSC-B1.4 creativo na formulación de propostas de preguntas que presentan unha certa X X X 
 

 

CSIEE  
actuación. orixinalidade. 

   
INSTRUMENTOS: Diario de clase.      

        

  
Manifesta interese por participar nos 

   PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  
 

2º-VSCB1.4.2 - Toma iniciativas de 
   

alumnos/as. CSC VSC-B1.4 intercambios orais cos alumnos ou co X X X 
 actuación durante a colaboración. profesor na clase.    

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
CSIEE 

      

       
        

 
2º-VSCB1.5.1 - Participa con interese na 

Recoñece que ten que colaborar na    PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
CSIEE VSC-B1.5 resolución dos problemas que se poden X X X  

 resolución de problemas escolares. presentar na clase.    INSTRUMENTOS: Diario de clase. CSC 
      
        

  Identifica unha actitude negativa    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  
VSC-B1.5 2º-VSCB1.5.2 - Define e formula dalgún, dalgúns compañeiros ou da X X X alumnos/as. CSC 

 claramente problemas de convivencia. súa propia persoa, que pode interferir     CCL 

  na convivencia..    INSTRUMENTOS: Asamblea.  
        

Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais      
        

 

2º-VSCB2.1.1 - Expresar con claridade 
Fala dos seus problemas ou das súas    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  

VSC-B2.1 inquietudes, diante do profesor e dos X X X alumnos/as. CCL 
sentimentos e emocións.  

seus compañeiros. 
   

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
 

      
        

 2º-VSCB2.1.2 - Emprega a     
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

 
 

comunicación verbal en relación coa non 
     

 Fala do que pensa expresando    alumnos/as. CAA 
VSC-B2.1 verbal en exposicións oraisparaexpresar sentimentos co seu corpo. X X X  CSIEE 

 opinións, sentimentos e emocións.     INSTRUMENTOS: Asamblea.  
       

        

 
2º-VSCB2.1.3 - Emprega a linguaxe Manifesta sentimentos positivos co 

   PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  
    

alumnos/as. CCL VSC-B2.1 para comunicar afectos e emocións con profesor ou cos seuscompañeiros, X X X 
 amabilidade. dunha forma afable eagradable.    

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
CSC 

     

       
        

VSC-B2.2 
2º-VSCB2.2.1 - Emprega a linguaxe Fala cunha linguaxe que manifesta boa 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL 

 

positiva. disponibilidade para traballar. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC     

       
        



VSC-B2.3 
2º-VSCB2.3.1 - Emprega diferentes Sabe como ten que comportarse en 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

CSC 
 

habilidades sociais básicas. cada momento dunha convivencia. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

     

       

VSC-B2.4 
2º-VSCB2.4.1 - Identifica distintas Recoñece cales son os rasgos de 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CSC 

 

maneiras de ser e actuar. carácter dos seus compañeiros. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSIEE     

       
        

 
2º-VSCB2.4.2 - Identifica necesidades 

Recoñece algún problema de      
 aprendizaxe dalgúns compañeiros e    PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  

 

dos compañeiros e compañeiras, resalta 
    

VSC-B2.4 compañeiras, respostando con X X X  CSC 
 as súas calidades e emite 

actitudes de axuda e cunha linguaxe 
   

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
 

 

cumprimentos. 
    

 
diplomática en todo momento. 

     
       
        

VSC-B2.5 
2º-VSCB2.5.1 - Forma parte activa das Participa activamente nas tarefas da 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CSC 

 

dinámicas do grupo. clase. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSIEE     

       
        

 2º-VSCB2.5.2 - Establece e mantén 
Ten a capacidade de manter relacións 

   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
 

relacións emocionais amigables, 
   

CSC 
VSC-B2.5 de amizade cos seus compañeiros, con X X X  

baseadas no intercambio de afecto e a 
 

CSIEE  

intercambio de afectividade. 
   

INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
confianza mutua. 

    
       
        

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais       
        

 
2º-VSCB3.1.1 - Establece relacións de 

Mantén relacións de amizade, de afecto    
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
 e de abertura dos seus sentimentos    CSC 
VSC-B3.1 confianza cos iguais e as persoas X X X 

 

hacia o profesor e os seus 
 

CSIEE  

adultas. 
   

INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
compañeiros. 

    
       
        

 

2º-VSCB3.1.2 - Pon de manifesto unha 
Fala das súas opinións e do que lle    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

CSC 
VSC-B3.1 acontece ao profesor e aos seus X X X alumnos/as. 

actitude aberta cara aos demais. CSIEE  
compañeiros. 

   
INSTRUMENTOS: Asamblea.       

        

 
2º-VSCB3.2.1 - Amosa boa disposición 

Recibe a axuda que lle poidan    
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CAA  

proporcionar os profesores ou os 
   

VSC-B3.2 a ofrecer e recibir axuda para a X X X  CSIEE 
compañeiros cunha disposición de 

 

 

aprendizaxe. 
   

INSTRUMENTOS: Diario de clase. CSC  
agradecemento e atención. 

   
       
        

VSC-B3.2 2º-VSCB3.2.2 - Respecta as regras Cumple as normas dos traballos en X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CSC 

 durante o traballo en equipo. equipo.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
        

 

2º-VSCB3.3.1 - Coñece e enumera as Recoñece e expresa verbalmente as 
   PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

CCL 
VSC-B3.3 X X X alumnos/as. 

normas da aula. normas da clase. CSC     
INSTRUMENTOS: Asamblea.        

        



 2º-VSCB3.3.2 - Pon en práctica 
Razoa dunha forma lóxica 

   
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

 
 procesos de razoamento sinxelos para     

 

pensamentos sobre as conductas de 
   

alumnos/as. CSC VSC-B3.3 valorar se determinadas condutas son X X X 
 

acordes coas normas de convivencia 
convivencia , sabendo cales son     CSIEE 

 

positivas e cales son negativas. 
   

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
 

 
escolares. 

    
       
        

  Participa na elaboración das normas da    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
CCL  

2º-VSCB3.3.3 - Participa na elaboración aula, mediante procesos de 
   

alumnos/as. 
VSC-B3.3 X X X CSC das normas da aula identificación do que é positivo e do que  

  é negativo.    INSTRUMENTOS: Asamblea. CSIEE 
      
        

VSC-B3.3 2º-VSCB3.3.4 - Respecta as normas do Cumple as normas do centro, tendo en X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CSC 

 centro escolar. conta a súa intencionalidade.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
        

 2º-VSCB3.4.1 - Resolve problemas Sabe resolver conflitos persoais e ten a    PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CSCCS 
VSC-B3.4 persoais da vida escolar mantendo unha autonomía que debe de ter, tendo en X X X  C 

 independencia adecuada á súa idade. conta a súa idade.    INSTRUMENTOS: Diario de clase. CSIEE 
        

 2º-VSCB3.4.2 - Escoita as razón das 
Recoñece os erros que puido cometer 

   PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
CCL  

persoas coas que entra en conflito, 
   

alumnos/as. VSC-B3.4 nos seus conflitos e que foron X X X CSIEE 
 compréndeas, na medida das súas 

expostos por outras persoas. 
    

CSC  
posibilidades e exponas oralmente. 

   
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común.       

        

 
2º-VSCB3.4.3 - Identifica as emocións e 

Recoñece as causas e as    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
CSC VSC-B3.4 consecuencias que pode traer un X X X alumnos/as. 

 os sentimentos das partes en conflito. conflito.    INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común. CSIEE 
      
        

 
2º-VSCB3.4.4 - Explica conflitos,causas 

Sabe verbalizar todos os procesos dun    
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

 
 

conflito, tendo en conta as posibles 
   

CSC VSC-B3.4 e as súas posibles solucións, tendo en conta X X X alumnos/as. solucións que poida ter devandito 
 os sentimentos básicos daspartes. conflito, equilibrando ben o que ten que    

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
CCL 

      

  
cumplir cada parte. 

    
       
        

 2º-VSCB3.5.1 - Representa 
Debuxa ou pinta as necesidade de 

   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
 

plasticamente a necesidade da 
   

CSC 
VSC-B3.5 alimentación, vivenda e xogo dos nenos X X X  

alimentación, a vivenda e o xogo para 
 

CCAC  

e nenas. 
   

INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
os nenos e as nenas. 

    
       
        

  Sabe que o feito de que un neno ou      
 2º-VSCB3.5.2 - Explica as nena non se alimente convintemente,    

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
 

 

consecuencias para os nenos e para as non viva nunhas condicións de hixiene 
    

VSC-B3.5 X X X alumnos/as. CSC CL nenas dunha mala alimentación, a falta e confortabilidade óptimas e que 
 de vivenda digna e a imposibilidade de ademais non poida xogar por mor do    

INSTRUMENTOS: Posta en común. 
CSIEE 

     

 xogar. traballo infantil, é perxudicial para o seu     
      

  desenrolo como persoa.      
        



 2º-VSCB3.5.3 - Respecta a igualdade 
Recoñece que a utilización dos 

   PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.  
VSC-B3.5 de dereitos dos nenos e das nenas X X X  CSC 

xoguetes non entende de sexos. 
 

 
no xogo e no emprego dos xoguetes. 

   
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
      

VSC-B3.6 
2º-VSCB3.6.1   -   Colabora   con Traballa, xoga e ten intercambios orais 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

CSC 
persoas do outro sexo en diferentes con persoas doutro sexo, respetando as  

 

CCL  
situacións escolares. súas opinións sobre o que se fai. 

   
INSTRUMENTOS: Diario de clase.      

        

 2º-VSCB3.6.2 - Realiza diferentes tipos 
Participa en diferentes tipos de xogos 

   PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
CSC 

VSC-B3.6 de actividades independentemente do X X X 
 

sen etiquetalos por sexos. 
 

CSIEE  
seu sexo 

   
INSTRUMENTOS: Diario de clase.       

        

  Sabe que hai que manter unha boa      

 
2º-VSCB3.7.1 -Valoraa importancia do 

hixiene corporal, que hai que ter moi en    
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
 conta as indicacións dos médicos ante     

VSC-B3.7 coidado do corpo e asaúdee de previr X X X 
 

CSIEE 
un problema de saúde e qué hábitos  

 

accidentes domésticos. 
   

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
 

 temos que manter ante os cambios de     
       

  temperatura dentro e fóra do colexio.      
        

  Ten en conta o coidado do medio      

 2º-VSCB3.7.2 - Razoa as repercusións ambiente, adoitando posturas de    PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
CCL 

VSC-B3.7 de determinadas condutas de risco concienciación de reciclaxe de X X X 
 

 

CSIEE  sobre a saúde e a calidade de vida. residuos, de limpeza do entorno e    INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
     

  respeto polos animais e as plantas.      
        

 
2º-VSCB3.7.3 - Expresa as medidas 

Manifesta ter coidado con todo tipo de    
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
 utensilio eléctrico , coa boa utilización    CCL 
VSC-B3.7 preventivas dos accidentes domésticos   X  

dos aseos do colexio, e co cumplimento 
   

CSC  

máis frecuentes. 
   

INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
das normas xerais da clase. 

    
       
        



 

2.1.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 

 

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das 

competencias básicas, os obxectivos fixados e os estándares de aprendizaxe. 
 

No primeiro trimestre, a principio do curso, realizarase unha avaliación inicial que servirá de 

referencia para o desenvolvemento docurrículo. 
 

Ao longo do curso realizáronse dúas avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos 

pais das cualificacións obtidas.(da 2º a través do abalarMóbil) 
 

Para proceder á avaliación dos estándares de aprendizaxe da área establecemos uns 

procedementos e instrumentos de avaliación que veñen determinados no punto anterior desta 

programación. 
 

Os distintos estándares de aprendizaxe repartiranse en unidades didácticas en cada un dos 

trimestres. Ao finalizar o trimestre teranse en conta as distintas actividades realizadas e os outros 

procedementos de avaliación aplicados, tendo en conta os seguintes criterios de cualificación: 

 

Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación % 
   

Analise da produción dos alumnos Traballos de aplicación 50 

   

Observación sistemática Rexistros anecdóticos 50 

Intercambios orais cos alumnos Postas en común  
     

Dadas as características deste 3º trimestre, de nova realidade polo coronavirus, este se avaliará 

seguindo e sumando os criterios dos dous trimestres anteriores para cualificar este terceiro e tendo 

presente o traballo desenvolvido neste período polo alumnado. 
 

Esta área non é unha das prioritarias para decidir sobre a promoción do alumno/a, pero si 

que é moi importante para a formación integral do alumnado. Considérase que o alumno/a obtén 

una avaliación final positiva se acadou avaliación positiva nos tres trimestres ou se tivo un avance 

progresivo na área. 



 

3.-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 

Nesta área abordamos tanto os aspectos de desenvolvemento persoal do individuo como as 

facetas sociais e colectivas que conducen á adquisición de valores universais. Neste sentido 

perseguimos os seguintes fins: 
 

Desde o punto de vista do desenvolvemento persoal: 
 

Capacitar ao alumno para construír un autoconcepto axustado e unha boa autoestima, 

para tomar iniciativas responsables e vivir con dignidade. 
 

Desde o punto de vista social. 
 

Inducir ao alumno á empatía, ao respecto e á tolerancia das outras persoas e para 

relacionarse e actuar de acordo cos dereitos e deberes humanos fundamentais. 
 

Desde o punto de vista dos valores universais. 
 

A área busca estimular nos alumnos as actitudes que propicien a interdependencia 

positiva, a cooperación e a solidariedade eparaque comprendan a realidade social, para 

que aprendan a resolver conflitos de forma reflexiva, a dialogar para mellorar, a 

respectar os valores universais, crear un sistema de valores propios e participar 

activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática. 

 

A metodoloxía empregada poderiamos resumila en: 

 

Evocación de coñecementos previos para abordar os novos 

contidos. Exposicións por parte do profesor ou titor/a 

Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos 

extraídos de situacións cotiás e contextualizadas para o alumno/a, que favorecen a 

súa comprensión e sempre apoiados polos recursos dixitais. 
 

Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e 

intelixencias múltiples: traballo individual e en grupo, tarefas integradas, uso das TIC e 

actividades e experiencias que traballan contidos fundamentais. Están secuenciados 

por niveis de dificultade, abordan diversidade de estilos cognitivos e intelixencias e 

facilitan a adquisición de competencias a todos os alumnos. 

 

Revisión de cadernos e traballos. 

 

Tendo en conta o anterior, considero que toda a experiencia vivida e a vivir 

coa pandemia que estamos a padecer, implica ao alumnado de tal xeito 

que todos os fins expostos veranse reforzados : autoestima,valores, 

empatía,solidaridade...todo implica unha grande actividade, con grandes 

enseñanzas e aprendizaxes para o noso alumnado. 



 

Material e medios: 
 

Libros, Caderniños, fichas.. que se lle achegarán ao alumnado a través da Aula 

Virtual, do AbalarMóbil, do correo electrónico, de vidoconferencias...e a través da 

mesma escola (articulando distintas medidas) 
 
 
 
 
 

 

4.-INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.  

A información ao alumnado e ás familias será por medios telemáticos Pax.web, 

AulaVirtual, AbalarMóbil, Correo...) e se vai sendo posible, no mesmo centro. 


