
 

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

Páxina 1 Curso: 6º EP 
Área: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/20 – TERCEIRO TRIMESTRE 
 

 

 

ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

CURSO: SEXTO 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

CENTRO:    CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN - TOMIÑO 

CURSO: 6º PRIMARIA 

ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

DATA: MAIO 2020 

CENTRO:    CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN - TOMIÑO 

CURSO: 6º PRIMARIA 

ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

DATA: MAIO 2020 



 

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

Páxina 2 Curso: 6º EP 
Área: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 

 
ÍNDICE 

 
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) 
 

4. Información e publicidade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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

Páxina 3 Curso: 6º EP 
Área: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Construír o estilo persoal baseándose na 
respectabilidade e na dignidade persoal 

Actúa de forma respectable e digna. 

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

 Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e á 
resolución de conflitos. 

Establecer relacións interpersoais positivas 
empregando habilidades sociais. 

Sabe contribuír á cohesión dos grupos sociais aos que pertence 

Analizar criticamente as consecuencias dos 
prexuízos sociais, reflexionando sobre os 
problemas que provocan e o seu efecto nas 
persoas que os sofren 

Analiza os problemas que orixinan os prexuízos sociais. 

Comprender a declaración da igualdade de 
dereitos e a non discriminación por razón de 
nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou 
calquera outra condición ou circunstancia persoal 
ou social, aplicándoa á análise do contorno social. 

1.Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, 
desigualdade de oportunidades… 
 

Participar activamente na vida cívica valorando a 
igualdade de dereitos e corresponsabilidade de 
homes e mulleres. 

Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de 
oportunidades de homes e mulleres. 

 Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo 
valores sociais e cívicos en contornos seguros. 
 

Analiza e enxuíza criticamente os contidos do contorno dixital. 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
-Valoración dos envíos documentais: tarefas, traballos de investigación, presentacións. 
-Participación nas plataformas EDIXGAL e CISCO WEBEX e correo electrónico da clase. 
-Información recibida do profesorado que imparte clase ao grupo. 

Instrumentos: 
-Plataforma EDIXGAL. 
-Plataforma CISCO WEBEX. 
-Correo electrónico da clase. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• Sendo avaliación continua e tendo en conta esta adaptación das programacións, 

valorarase o traballo, a participación e a realización de tarefas por parte do 
alumnado sempre en positivo cun incremento na cualificación da materia do 
seguinte xeito: Menos do 50%: entre 0 e 1 punto / máis do 50%: entre 1 e 1.5 
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 

Informarase desta adaptación de programación ao alumnado e ás familias da 
publicidade do documento na web do centro, a través das canles de comunicación 
cotiás:  mensaxería Abalar Móbil, EDIXGAL e videoconferencias.  

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 
Actividades  Proposta de actividades variadas a través de EDIXGAL. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Alumnado con conectividade (portátil ABALAR): 
EDIXGAL é a plataforma empregada para a presentación dos distintos 
tipos de actividades enviándose a posterior corrección das mesmas.  
Realízanse pequenas investigacións sobre os temas propostos e 
realízanse presentacións que posteriormente se envían para a súa 
corrección.  
Empregarase a plataforma de videoconferencia na medida do posible 
como un recurso para motivar ao alumnado. 
Alumnado sen conectividade: 
O grupo de alumnos cos que non é posible manter contacto foron 
notificados ao Equipo Directivo para que se estableceran unhas pautas 
de actuación coas familias. 

Materiais e recursos 

Ordenador portátil ABALAR 
Plataforma EDIXGAL 
Recursos EDIXGAL 

Recursos on line 
Materiais, actividades e recursos elaborados pola profesora da área. 
Correo electrónico da clase 
Videoconferencia 
Recursos propios do alumnado 

 

 

 


