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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2-1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 

diversidade 

CNB2-1.1. Identifica semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 

diversidade. 

CNB2-1.2. Recoñece partes do propio corpo. 

B2-2. Coñecer e valorar a relación entre o benestar e a práctica de 
determinados hábitos: a hixiene persoal, a alimentación variada, o 
exercicio físico regulado sen excesos ou o descanso diario. 

CNB2-2.1. Relaciona a vida saudable cunha alimentación adecuada. 

CNB2-2.2. Relaciona o exercicio físico, os hábitos de hixiene e o tempo de lecer 

coa propia saúde. 

B3-1. Identificar e explicar en diferentes soportes, as principais 
características das plantas e dos animais. 

CNB3-1.1. Explica as principais diferenzas entre plantas e animais empregando 

diferentes soportes. 

CNB3-1.3. Amosa condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

B4-1. Adoptar medidas de protección medioambientais e poñelas en 

práctica na escola. 
CNB4-1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. 
CNB4-1.2. Identifica e adopta medidas de uso responsable da auga na escola. 

B4-2. Experimentar e manipular instrumentos e obxectos sinxelos de uso 

cotián identificando algunhas propiedades físicas. 
CNB4-2.1. Identifica cor, dureza, cheiro, sabor e textura en materiais e obxectos 
de uso cotián. 

B5-1. Manexar obxectos e aparellos simples domésticos e escolares, 

describir os seus materiais e o seu funcionamento e utilizalos con 
seguridade evitando estereotipos sexistas. 

CNB5-1.1. Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno e evita 

estereotipos sexistas. 

CNB5-1.2. Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas simples de uso 

cotián empregándoos con seguridade e evitando estereotipos sexistas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Seguimento do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Instrumentos:  Avaliación de contidos mediante probas escritas. 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das cualificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación se lle engadirá “un punto” en función das 
actividades realizadas no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No comezo desta situación mandóuselles para a casa fichas de repaso e 
reforzo e logo os libros de texto. Ata o 26 de marzo estivemos con 
repaso e reforzo, secuenciándollo por días a través do blogue de 1º e 2º 
do cole (ou do abalar móbil/correo) e combinándollo con actividades 
lúdicas, enlaces a páxinas web educativas, a vídeos de youtube... A 
semana posterior a esta data propúxenlles ás familias continuar co 
traballo que estabamos facendo no libro de texto e todas aceptaron e 
lles pareceu, como a min, un traballo máis motivador e produtivo. 
Dende aquela, a través do blogue ou do abalar móbil, seguimos coa 
materia do curso, moi amodo e moi detallada (actividades de 
ampliación) no libro de texto físico e no dixital da editorial que 
traballamos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Primeiramente traballo individual por tarefas de repaso e recuperación 
a través de fichas e enlaces a recursos web e posteriormente traballo 
do libro de texto físico e dixital. 
O alumnado con conectividade fai o seguemento a través do blogue e o 
que non ten conectividade fai o seguemento a través do abalar móbil e 
o correo electrónico das familias. 

Materiais e recursos 
Fichas, cadernos, recursos web, libro de texto físico, libro de texto 
dixital 
Blogue:  http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/ 

http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Informarase a través do blogue e abalar móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1-2. Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e 

tolerancia ante as achegas alleas. 

CSB1-2.1. Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un 
comportamento responsable, construtivo e solidario, valorando o esforzo e o 
coidado do material. 

B2-1. Identificar os elementos principais da contorna partindo do máis 
próximo a través da observación e uso das TIC. 

CSB2-1.2. Describe os elementos básicos da súa contorna máis próxima. 

B2-2. Recoñecer as características básicas do aire e a auga observadas e 

experimentadas a través dos sentidos. CSB2-2.1. Describe as características principais do aire e da auga. 

B2-6. Identificar os elementos que aparecen no ceo e coñecer a 

importancia que o Sol ten para a vida. 
CSB2-6.1. Nomea os elementos presentes no ceo e explica a importancia que o 

Sol ten para a vida. 
B2-7. Coñecer a importancia que o movemento dos elementos do ceo 
teñen como indicador do paso do tempo: o día, a noite e as partes do día. 

CSB2-7.1. Relaciona o movemento dos elementos do ceo co cambio do día á 
noite e o paso do tempo ao longo do día: mañá, tarde e noite. 

B2-8. Diferenciar entre os elementos naturais e os producidos pola man do 

home existentes na contorna próxima poñendo exemplos. 

CSB2-8.1. Diferencia entre elementos da paisaxe natural e a construída polo 
home e identifica algunha das accións humanas máis destacadas da contorna 
próxima. 

B2-9. Valorar a importancia que ten para a vida dos seres vivos o coidado 
dos elementos da paisaxe máis próxima. 

CSB2-9.1. Identifica algunha medida para a conservación da natureza máis 
próxima. 

B3-1. Recoñecer as relacións simples de parentesco familiar e os seus 

roles identificándose, situándose e valorando á pertenza a unha familia con 
características propias así como contribuíndo ao reparto equitativo das 
tarefas domésticas entre os seus membros. 

CSB3-1.1. Identifica as relacións de parentesco, discrimina os roles familiares e 

contribúe ao reparto equitativo das tarefas domésticas entre os membros da 
familia. 

B3-3. Recoñecer á pertenza a certos grupos e participar neles respectando 
os principios básicos de convivencia. 

CSB3-3.2. Respecta as normas de convivencia establecidas na familia e na 
escola. 

B3-5. Coñecer as características básicas da contorna próxima e diferenciar 

os conceptos de cidade, vila, aldea. 
CSB3-5.1. Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e sitúa a súa casa 

nalgunha delas. 
B3-7. Observar e discriminar diferentes elementos viarios que debera 
recoñecer un peón ou peoa para unha circulación óptima pola rúa. 

CSB3-7.1. Coñece as sinais de tráfico necesarias para camiñar pola rúa 
correctamente: cores dos semáforos, pasos de peóns ou peoas, etc. 

B4-3. Ser consciente do paso do tempo empregando, como unidades de 
medida, os días, as semanas, os meses, o ano, as estacións e o 
calendario como instrumento para medir e representar o paso tempo. 

CSB4-3.1. Sabe o número de días que ten unha semana e os meses, nomea os 
meses do ano e diferencia as estacións segundo as súas características. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Seguimento do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Instrumentos:  Avaliación de contidos mediante probas escritas. 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das cualificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación se lle engadirá “un punto” en función das 
actividades realizadas no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: CEIPP MOSTEIRO DE CAAVEIRO 
CURSO: 1ºEP 

MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No comezo desta situación mandóuselles para a casa fichas de repaso e 
reforzo e logo os libros de texto. Ata o 26 de marzo estivemos con 
repaso e reforzo, secuenciándollo por días a través do blogue de 1º e 2º 
do cole (ou do abalar móbil/correo) e combinándollo con actividades 
lúdicas, enlaces a páxinas web educativas, a vídeos de youtube... A 
semana posterior a esta data propúxenlles ás familias continuar co 
traballo que estabamos facendo no libro de texto e todas aceptaron e 
lles pareceu, como a min, un traballo máis motivador e produtivo. 
Dende aquela, a través do blogue ou do abalar móbil, seguimos coa 
materia do curso, moi amodo e moi detallada (actividades de 
ampliación) no libro de texto físico e no dixital da editorial que 
traballamos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Primeiramente traballo individual por tarefas de repaso e recuperación 
a través de fichas e enlaces a recursos web e posteriormente traballo 
do libro de texto físico e dixital. 
O alumnado con conectividade fai o seguemento a través do blogue e o 
que non ten conectividade fai o seguemento a través do abalar móbil e 
o correo electrónico das familias. 

Materiais e recursos 
Fichas, cadernos, recursos web, libro de texto físico, libro de texto 
dixital 
Blogue:  http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/ 

http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Informarase a través do blogue e abalar móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1-1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra. 

LCB1-1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións propias. 

B1-9. Expresarse de forma oral en diferentes situacións con vocabulario 

axeitado e unha secuencia coherente 

LCB1-9.1. Narra situacións e experiencias persoais sinxelas. 

 

B2-1. Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e sinxelos. 
LCB2-1.1. Le con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, de variada 

tipoloxía, breves e adaptados á súa idade. 

B3-1. Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus 
aspectos gráficos. 

LCB3-1.1. Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e 

consolida aspectos grafomotores e grafías da Lingua castelá en palabras 

significativas. 

B4-3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para 
favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4-3.1. Utiliza de forma correcta os signos de puntuación e as normas 

ortográficas propias do nivel e as aplica á escritura de textos significativos 

sinxelos e seguindo modelos. 

B5-1. Apreciar o valor dos textos literarios e utilizar a lectura como fonte de 
gozo e información. 

LCB5-1.1. Identifica sinxelos textos propios da literatura infantil: contos, poesías, 
cómics, adiviñas… 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Seguimento do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Instrumentos:  Avaliación de contidos mediante probas escritas. 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das cualificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación se lle engadirá “un punto” en función das 
actividades realizadas no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No comezo desta situación mandóuselles para a casa fichas de repaso e 
reforzo e logo os libros de texto. Ata o 26 de marzo estivemos con 
repaso e reforzo, secuenciándollo por días a través do blogue de 1º e 2º 
do cole (ou do abalar móbil/correo) e combinándollo con actividades 
lúdicas, enlaces a páxinas web educativas, a vídeos de youtube... A 
semana posterior a esta data propúxenlles ás familias continuar co 
traballo que estabamos facendo no libro de texto e todas aceptaron e 
lles pareceu, como a min, un traballo máis motivador e produtivo. 
Dende aquela, a través do blogue ou do abalar móbil, seguimos coa 
materia do curso, moi amodo e moi detallada (actividades de 
ampliación) no libro de texto físico e no dixital da editorial que 
traballamos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Primeiramente traballo individual por tarefas de repaso e recuperación 
a través de fichas e enlaces a recursos web e posteriormente traballo 
do libro de texto físico e dixital. 
O alumnado con conectividade fai o seguemento a través do blogue e o 
que non ten conectividade fai o seguemento a través do abalar móbil e 
o correo electrónico das familias. 

Materiais e recursos 
Fichas, cadernos, recursos web, libro de texto físico, libro de texto 
dixital 
Blogue:  http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/ 

http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Informarase a través do blogue e abalar móbil  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1-3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián 

ou do ámbito académico.  

 

LGB1-3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e contestando se é preciso. 

LGB1-3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. 

B1-6. Usar fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas nos intercambios 
comunicativos máis habituais. 

LGB1-6.1. Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

B2-1. Comprender a información explícita en textos sinxelos de uso cotián 
ou procedentes dos medios de comunicación. 

LGB2-1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de 

situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes 

curtas. 

B2-3. Ler, de forma guiada, textos sinxelos adecuados aos seus intereses 
para chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras. 

LGB2-3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi sinxelos. 

LGB2-3.2. Le textos sinxelos en voz alta, acadando progresivamente a 
velocidade axeitada. 

B3-1. Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola, respectando as convencións elementais da escrita. 

LGB3-1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a situacións cotiás 

infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 

LGB3-1.2. Elabora pequenos textos con certa coherencia e de xeito creativo. 

LGB3-1.3. Usa o punto nos seus escritos. 

LGB3-1.4. Interésase por aplicar as regras ortográficas, con especial atención ao 

uso das maiúsculas. 

B4-1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical moi básica, como apoio 

á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4-1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 

LGB4-1.3. Identifica os nomes propios a partir de palabras dadas, frases ou 
textos. 

LGB4-1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas. 

B4-2. Coñecer, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas. LGB4-2.1. Coñece, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas e 
aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Seguimento do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Instrumentos:  Avaliación de contidos mediante probas escritas. 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das cualificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación se lle engadirá “un punto” en función das 
actividades realizadas no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No comezo desta situación mandóuselles para a casa fichas de repaso e 
reforzo e logo os libros de texto. Ata o 26 de marzo estivemos con 
repaso e reforzo, secuenciándollo por días a través do blogue de 1º e 2º 
do cole (ou do abalar móbil/correo) e combinándollo con actividades 
lúdicas, enlaces a páxinas web educativas, a vídeos de youtube... A 
semana posterior a esta data propúxenlles ás familias continuar co 
traballo que estabamos facendo no libro de texto e todas aceptaron e 
lles pareceu, como a min, un traballo máis motivador e produtivo. 
Dende aquela, a través do blogue ou do abalar móbil, seguimos coa 
materia do curso, moi amodo e moi detallada (actividades de 
ampliación) no libro de texto físico e no dixital da editorial que 
traballamos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Primeiramente traballo individual por tarefas de repaso e recuperación 
a través de fichas e enlaces a recursos web e posteriormente traballo 
do libro de texto físico e dixital. 
O alumnado con conectividade fai o seguemento a través do blogue e o 
que non ten conectividade fai o seguemento a través do abalar móbil e 
o correo electrónico das familias. 

Materiais e recursos 
Fichas, cadernos, recursos web, libro de texto físico, libro de texto 
dixital 
Blogue:  http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/ 

http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Informarase a través do blogue e abalar móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2-1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 
apropiados. 

MTB2-1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99. 

B2-3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 

problemas. 

MTB2-3.1. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma na 

resolución de problemas contextualizados.  

MTB2-3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta (sen 

levadas) na resolución de problemas contextualizados. 

B2-4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu 
nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados e 
reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

MTB2-4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 

B3-2. Comparar e identificar cal é o obxecto de maior peso, por estimación 
e/ou utilizando a balanza. 

MTB3-2.1. Realiza comparacións de peso entre dous obxectos de uso habitual. 

B3-3. Comparar e identificar cal é o recipiente de maior capacidade, por 
estimación. 

MTB3-3.1. Compara e identifica cal é o recipiente de maior capacidade. 

B3-4. Iníciase no coñecemento das unidades básicas de medida do tempo 
e as súas relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

MTB3-4.1. Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas 

relación. Minuto, hora, día, semana e ano. 

MTB3-4.2. Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en punto e a media hora. 

B4-1. Interpretar representacións espaciais sinxelas realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de obxectos ou situacións familiares. 

MTB4-1.2. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a 
outros puntos de referencia utilizando os conceptos de esquerda-dereita, diante-
detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 

B4-2. Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo e 
triángulo. 

MTB4-2.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en obxectos 
do contorno inmediato. 

B5-1. Recoller e rexistrar unha información que se poida cuantificar, 
utilizando algúns recursos sinxelos de representación gráfica: táboas de 
datos, bloques de barras, diagramas lineais… comunicando a información. 

MTB5-1.1. Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións gráficas 

básicas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Seguimento do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Instrumentos:  Avaliación de contidos mediante probas escritas. 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das cualificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación se lle engadirá “un punto” en función das 
actividades realizadas no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No comezo desta situación mandóuselles para a casa fichas de repaso e 
reforzo e logo os libros de texto. Ata o 26 de marzo estivemos con 
repaso e reforzo, secuenciándollo por días a través do blogue de 1º e 2º 
do cole (ou do abalar móbil/correo) e combinándollo con actividades 
lúdicas, enlaces a páxinas web educativas, a vídeos de youtube... A 
semana posterior a esta data propúxenlles ás familias continuar co 
traballo que estabamos facendo no libro de texto e todas aceptaron e 
lles pareceu, como a min, un traballo máis motivador e produtivo. 
Dende aquela, a través do blogue ou do abalar móbil, seguimos coa 
materia do curso, moi amodo e moi detallada (actividades de 
ampliación) no libro de texto físico e no dixital da editorial que 
traballamos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Primeiramente traballo individual por tarefas de repaso e recuperación 
a través de fichas e enlaces a recursos web e posteriormente traballo 
do libro de texto físico e dixital. 
O alumnado con conectividade fai o seguemento a través do blogue e o 
que non ten conectividade fai o seguemento a través do abalar móbil e 
o correo electrónico das familias. 

Materiais e recursos 
Fichas, cadernos, recursos web, libro de texto físico, libro de texto 
dixital 
Blogue:  http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/ 

http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Informarase a través do blogue e abalar móbil  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Educación en valores sociais e cívicos a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do 
alumando en comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.
En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no trimestre 
anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o período lectivo 
restante.

CRITERIO ESTÁNDAR

B2.1. Expresar opinións, emocións e estados de ánimo 

empregando coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal 

VSCB2.1.2. Responde preguntas relacionadas con situacións 

vividas e con imaxes observadas. 

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal para comunicar 

afectos e emocións con amabilidade. 

B1.4. Desenvolver actitudes para actuar con motivación e 

responsabilidade. 

VSCB1.4.1. Realiza as tarefas seguindo as pautas acordadas. 

VSCB1.3.3. Interpreta o contorno e desenvólvese nel con 

autonomía. 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades van dende a visualización de videos, a realización de fichas, a lectura de contos 

e unha reflexión en conxunto. A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades 

que poidan irlle xurdindo a calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, 

imaxes ou vídeos co resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu 

traballo e esforzo.

Posto que a área de Valores sociais e cívicos conta segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV coa distribución horaria 

cunha hora semanal para cada curso. Dada a situación actual mantense dita hora cun diario pero tratando de ser empáticos 

coa carga lectiva.

4. Información e publicidade 

Para seguir reforzando e desenvolvendo eses estándares e criterios cóntase coa páxina web do centro dende a cal se enlaza 

a diversos blogs onde se traballan e fan constar de xeito máis directo pero tamén de xeito transversal esta área de 

coñecemento. Ademais, empregarase Abalar Móbil e o correo electrónico da mestra como principais medios de comunicación 

máis personalizada e adaptada.


