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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Desenvolver o propio potencial, 
mantendo unha motivación intrínseca 
e esforzándose para o logro de éxitos 
individuais. 

 Explica razóns para asumir as súas 
responsabilidades. Avanza na súa autonomía persoal 
e expresa os seus avances 

 Estruturar un pensamento efectivo e 
independente empregando as 
emocións de forma positiva. 

 Realiza un adecuado recoñecemento e identificación 
das súas emocións. 

 

 

 Expresar opinións, sentimentos e 
emocións utilizando 
coordinadamente a linguaxe verbal e 
non verbal. 

 

 Expresa con claridade e coherencia opinións, 
sentimentos e emocións. 

 

 Realizar un uso responsable dos bens 
da natureza, comprendendo e 
interpretando sucesos, analizando 
causas e predicindo consecuencias. 

 

 Mostra interese pola natureza que o rodea e séntese 
parte integrante dela 

 



 

CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán  Curso 2019-20 
Adaptación da Programación Didáctica 

Páxina 4 Curso: 1º PRIMARIA 
Área: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 

 

 

 

 

 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Rexistro dos traballos enviados. (Tanto no GMAIL como en LIVEWORKSHEET) 
 Comunicación das familias dos traballos realizados. 

Instrumentos: 

 Correo GMAIL. 

 Abalar Móbil 

 Outros medios de comunicación posibles: 
-Whatsapp (só nos casos de mala conexión de rede) 
-Teléfono, en casos puntuais e/ou urxentes. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Nota da 2ª avaliación, incrementada da seguinte maneira: 
- Os que realizan as tarefas, diariamente; e amosan moito interese e esforzo 

pola súa resolución: 1,25 puntos. 
- Os que realizan as tarefas, habitualmente; e amosan certo interese e esforzo 

pola súa resolución: 0,75 puntos. 
- Os que realizan as tarefas, de maneira esporádica e amosan algo de interese e 

esforzo pola resolución: 0,25 puntos. 
Os que non realizan case nada ou nada nin amosa interese algún: 0 puntos. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

 Non procede. 
 

Criterios de cualificación: 

 Non procede. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Non procede. 
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Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

Documento da programación na páxina web do centro,  Abalar Móbil, 
whatsapp (en casos concretos) e correo GMAIL. En casos necesarios 
recurrirase a través de chamadas telefónicas. 
 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

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

Actividades  
As actividades serán propostas, durante o trimestre, diariamente. 
Estas terán carácter ,de repaso.  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

 Alumnado con conectividade .(portátil e conexión de 
rede, tablet ou smarphone):  as propostas poden velas 
no blogue de primeiro, e aqueles que dispoñan das 
tarefas propostas, en formato papel; as imaxes do 
traballo remítenas a través de correo electrónico ou 
puntualmente a través de whatsapp. Aqueles que non 
dispoñan das tarefas, en formato papel, teñen esta 
mesma tarefa, integrada na plataforma de 
LIVEWORKSHEET, realizándoa de xeito interactivo e 
virtual; e quedan rexistrados na nosa conta os 
resultados do realizado polo alumno. 

 Alumnado sen conectividade. Non hai casos. 
 

Materiais e recursos 

-Ordenador,  tablet ou smartphone. 
-Páxina web da plataforma interactiva Liveworksheet. 
-Sistemas de comunicación electrónica: correo electrónico, 
mensaxería instantánea. 

  -Blogue de primeiro da páxina do noso centro. 
  -Blogue do DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, do propio centro: 
Emocionario. 
. 
 

 

 


