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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Estruturar un pensamento efectivo empregando 
as emocións de forma positiva.  

Realiza un axeitado recoñecemento e identificación das súas 
emocións e sentimentos, a vez que respecta as emocións dos 
demais.  

 
Adquirir capacidades para manexar as 
dificultades e sentimentos negativos.  

Emprega algunha estratexia para facer fronte á incerteza e ó 
medo da situación actual.  

 
Adquirir responsabilidades sobre as nosas tarefas 
así como sobre a nosa forma de actuar, 
asumindo as consecuencias.  

 Reflexiona, respondendo a preguntas, ás consecuencias das 
súas accións.  

 
Reflexionar e expresar opinións sobre situacións 
plantexadas. 

Expresa a súa opinión, tanto oralmente como por escrito, en base 
a contos e  vídeos que se lle presentan. Reflexionando sobre a 
moralexa, os valores que neles se traballan e as aprendizaxes 
que se extraen dos mesmos. 

 
Amosar interese e empatía polas outras persoas.  

 Elabora proxectos (debuxos, vídeos, mensaxes…) destinados a 
un ben común, encamiñados a perseguir o benestar doutras 
persoas.  
Participa activamente en actividades que contribúen a cohesión 
do grupo. 

Iniciar, manter e finalizar conversas cunha 
maneira de falar axeitada ós interlocutores e ó 
contexto.  

Comunícase empregando expresións para mellorar a 
comunicación e amosando interese polos interlocutores nas 
videochamadas, whatsapp… e diferentes medios de 
comunicación empregados.  

 



 

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

Páxina 4 Curso: Terceiro 
Área Valores Sociais e Cívicos 

 

 

 

 

 

 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación e análise das informacións recibidas a través dos envíos documentais:fichas,  
imaxes, audios e vídeos das actividades propostas. 
-Informacións nas comunicacións grupais con videoconferencia ou audio. 
 

Instrumentos: 
1. Whatsapp : audio , escrito  e se é necesario videochamada. 
2. Plataforma CISCO WEBEX 
3. Chamadas telefónicas. 
4. Outros medios de comunicación posibles con cada alumno ou alumna. 

Cualificación final 

Seguindo o procecemento de avaliación continua, teremos en conta as cualificacións obtidas na 2ª 
avaliación . 
Ademáis valoraremos positivamente a participación nas diferentes actividades  durante este 
período non presencial, podendo verse incrementada a nota  ata o máximo de 1 punto sempre e 
cando a entrega fose igual ou superior ao 50% das tarefas propostas. 
** Esta participación nunca será valorada de forma negativa. 
** Non se terán en conta na cualificación final aquelas actividades que inclúan contidos de 
ampliación. 

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 

Informarase desta adaptación de programación ao alumnado e ás familias e darase 
publicidade do documento na Web do centro e través das canles de comunicación 
empregadas habitualmente:  mensaxería Abalar Móbil, whatsapp e 
videoconferencias. 
 En casos puntuais, farase 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 tarefas propostas teñen carácter interdisciplinar, lúdico e motivador , 
incidindo á súa vez no repaso e reforzo dos contidos tratados nos 
períodos anteriores. 
 
Estas actividades van destinadas a buscar a cohesión entre o grupo e 
favorecer sentimentos e emocións positivas para conseguir facer fronte a 
situación actual. Ademais, doutras que permiten a reflexión. Trátase de 
debuxos, pancartas, contos… presentados a través de vídeos e fotos.  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

 
Utilizamos unha metodoloxía activa e globalizadora partindo da 
realidade máis cercana ao alumnado ( recursos e intereses 
amosados) . En moitos dos casos a través das diferentes actividades 
(fotos/vídeos con mensaxes, debuxos, contos…) propoñemos que o 
alumnado poida interactuar entre sí .  
 
Diariamente publícanse no blog do centro as actividades (unha vez á 
semana propóñenselle actividades de valores, aínda que de 
maneira interdisciplinar se traballa a diario a través de propostas 
doutras materias). Dito comunicado tamén se fai cada día a través 
de Abalar Móbil e whatsapp co fin de chegar a todo o alumnado que 
se conecta, según os casos, mediante portátil, tablet ou smarphone. 
O alumnado remite tamén diariamente ( dentro dun amplo horario 
para atender ás diferentes situacións personais )  as actividades 
realizadas de maneira privada á mestra e en ocasións compartidas 
con todo o grupo ( co fin de interactuar) 
Co resultado de moitas das actividades elabóranse documentos 
conxuntos, imaxes e videos que se publicitan posteriormente na 
canle de Youtube do centro , na Web e no facebook, co fin de seguir 
motivando a participación e facela visible a toda a comunidade 
educativa. 
Quincenalmente realizamos videoconferencia coa clase, para    
repasar actividades, valorar as súas experiencias, e motivalos na 
situación actual. 

Materiais e recursos 

-Ordenador,  tablet ou smartphone 
-Distintos recursos on line ( vídeos, retos, xogos, fichas, imaxes…) 
-Sistemas de comunicación electrónica:  mensaxería , videoconferencia, 
audios, chamadas telefónicas. 
- - Outros materiais funxibles: cartolinas , papeis de cores… 

 

 

 


