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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

 
Observar e reflexionar sobre a reación do noso 
corpo ante diferentes estímulos 
 

 
Ten consciencia da evolución biolóxica do home para adaptarse 
ao medio no que vive. 

Tomar conciencia corporal e distinguir as 

diferentes sensacións que xurden nas partes 

que vamos traballando 

Parase a observar o seu corpo  

Toma conciencia dos cambios que produce o exercicio e do 

beneficio para a saúde. 

Coñecer as claves para ter unha postura que 

calme a mente e axude a conectar coa 

respiración 

 

Desenvolve estratexias para aprender a calmar a mente e 

conectar consigo mesmo. 

Prácticas formais e informais de meditación 

Coñecer e distinguir os diferentes pasos que se 

dan no proceso da respiración e os obxectivos 

do proceso.  

Distinguir os distintos tipos de respìración e a 

súa relación coas emocións. 

Utilizar a respiración como ancla para traer a 

atención ao momento presente. 

Pode levar a atención á respiración para calmar a mente.   

Relaciona as variacións na respiración coas emocións e os 

estados anímicos. 

Utiliza a repiración como ancla para calmar a mente na práctica 

formal e informal  

Realiza prácticas formais e informais de atención plena na 

respiración 

 
Ter a capacidade de relacionar as emocións 
coas sensacións corporais: Distingue os 
diferentes estímulos  que producen os cinco 
sentidos relacionados coa comida e observa as 
distintas reaccións do corpo. 
 

Expresa as sensacións físicas:  un nó no estómago ou na 

garganta, unha punzada no corazón, tremor, suor... 

Recoñece e distingue as diferentes partes do cerebro que entran 
a funcionar cos diferentes estímulos internos e externos e a súa 
relación coas emoción e os sentimentos. 
Amplía o vocabulario e as expresións relacionadas coas emocións 
e os estados anímicos 
 

Saber escoitar o seu corpo en relación coas 
sensacións que nos transmite antes de comer, 
ao comer, e coa dixestión. 

Distingue si come con ansiedade, con estrés, con conciencia. Si 
está presente ou está facendo ou pensando outras cousas á vez. 
Aprende a estar presentes coa comida e a disfrutar do momento. 
Distingue os efectos beneficiosos para a saúde desta actitude. 
Realiza prácticas informais de atención plena cando come 
 

Aprender a pararse e observar os propios 
pensamentos. Distinguir os pensamentos 
conscientes dos inconscientes 

Recoñece e distingue os pensamentos conscientes e os 
inconscientes 
 Pode baixar o tempo de funcionamento do piloto automático. 

Distinguir as emocións básicas. 

Relacionar as emocións coas sensacións 
corporais. 

Relaciona pensamentos, con emocións e con sensacións 

corporais 

Utilizar a respiración para traer a atención ao 
momento presente e pouco a pouco sintonizar 
cun estado de quietude e calma. 

Recoñece a respiración como un proceso para aquietar a mente e 
volver ao presente en momentos de ansiedade e estrés 

Recoñecer e aceptar a experiencia  de observar 
os pensamentos sen xuízos, con total 

Observa os seus pensamentos pero non se identifica con eles: 
síntese o observador. 



aceptación.  

Darse conta que cada día é importante para 
mellorar o benestar e non nos axuda 
pospoñelo para o día seguinte. 
Desenvolver a paciencia e confianza como paso 
fundamental para superar os obsáculos e 
bloqueos. 
Integrar cada día unha práctica formal e unha 
práctica informal  
 

Desenvolve paciencia e confianza para superar os obstáculos 
Integra a práctica formal e informal no horario de cada día 
 

Manterse receptivos e activos nunha Acción 
Comprometida con nos mesmos e cos demais 
que estableza metas e obxectivos que van na 
dirección dos propios valores. Involucrarse en 
accions efectivas para alcanzalos. 

Síntese formando parte dun todo, e coa necesidade de compartir 
cos demais todo aquelo que pode ser beneficioso para él mesmo. 
 

Síntese responsable das súas accións en canto 

ao coidado e conservación do medio ambente. 

Desenvolver unha actitude reflexiva e crítica 

hacia o consumo excesivo que impera na nosa 

sociedade. 

B5.3 Valora e coida o noso patrimonio cultural 

e natural como espazos e creacións que 

axudan ao noso equilibrio emocional e a nosa 

saúde física e mental 

Comprometese con pequenas accións a coidar do medio 

ambente: reducir o consumo da auga oa ducharse (pechando as 

villas ao lavar os dentes). Usa materiais non perecedeiros sempre 

que sexa posible. Colaborar na reciclaxe, etc.  

Desenvolve unha conciencia ecolóxica en canto aos materiais e 

alimentos que consome, aprendendo a diferenciar os que  son 

máis ecolóxicos. 

Valora o proceso e o coste dos materiais e alimentos que 

consumimos, dándose conta do importante que é distinguir o 

que necesitamos do que non é necesario  

 

2. Avaliación e cualificación 

2.1. AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

1. Prácticas guiadas con audios: constituirán o instrumento fundamental para que o alumno 
continúe traballando có mindfulneess. Continuaremos repetindo moitas das prácticas e 
ampliaremos algúns contidos que seguramente axudarán a que resulte máis ameno para o 
alumnado.  

Fundamentalmente a comunicación entre profesora e alumno realizarase na aula virtual a partir de 
AUDIOS con prácticas guiadas semanais de afondamento nos contidos desenvolvidos nas dúas 
primeiras avaliacións, ditas prácticas acompañaranse dunha valoración que o alumnado fará ao 
rematar cada unha e entregará ao rematar a semana. As dúbidas e respostas do alumnado ante a 
práctica  será valorada a través do diario e das  mensaxes a través da aula virtual e nalgún caso 
mediante vídeoconferencias.  

Na medida do posible buscarase  a participación de todo o alumnado con prácticas sinxelas, basadas 
nas que xa se fixeron na aula. 

Para conseguir esto: 

 A comunicación entre profesora e alumno realizarase na aula virtual a partir denlaces a 
páxinas webs e textos informativos servirán de introducción e na medida do posible de 
explicación a cada proposta que se faga. A resposta do alumnado será valorada a través do 



seu diario de mindfulness e da súa actitude cara a materia (preguntar cuestións, dúbidas, 
compartir inquedanzas, participar - en resumen- dun xeito activo. Si as características do 
alumnado, ou da súa escasa resposta -neste contexto extraordinario- o demandase e 
estivese xustificado, haberá a posibilidade de  facer unha exposición sustitutoria de algunha 
das propostas, por vídeoconferencia sobre un ou varios dos contidos mínimos da materia 
dados nos dous primeiros trimestres. A proba consistiría en realizar unha práctica sinxela e 
unha descripción oral sobre ela.  

 Si o alumnado de NEE o demandase podería ademáis de marcar obxectivos diferentes, o uso 
de medios de comunicación diferente como o correo electrónico, ou a vídeoconferencia. 

Instrumentos:   

Debido á situación extraordinaria que vivimos desde mediados de marzo, a programación deste 
curso que ten como obxectivo fundamental adquirir as competencias  necesarias na materia de 
mindfulness, con propostas fundamentalmente prácticas vense modificadas para adaptarse a esta 
nova situación de confinamento obrigatorio no que as novas tecnoloxías da información sustituirán 
ás clases presenciais e en grupo.  

Os instrumentos para a calificación son: 

1. Diario de mindfulness: no caderno de aula continuaremos compartindo as experiencias que 
podamos ter con cada práctica. Ao rematar cada semana de práctica guiada có audio debemos 
comentar a nosa experiencia seguindo as pautas marcadas. Así poderemos seguir afondando na 
atención plena. O alumnado deberá gardar este diario, por si fose necesario reclamalo 
posteriormente. 

Terase en conta na cualificación: 

- Toma conciencia dos cambios de actitude necesarios para mellorar como persoas, e o  extende 

fora da aula. Para iso deberá traballar coa práctica que se desenvolve en cada sesión para 

experimentala ao longo da semana.  

- Traballa co caderno de bitácora ou diario de mindfulness para recoller as experiencias, as súas 

expresións creativas e as ideas que xurden en relación cos contidos que imos tratando para ter 

máis conscencia delas e compartilas cos demais 

  -   A  participación  

  -   O esforzo autónomo por realizar as prácticas utilizando diferentes canles de comunicación si  

       fose necesario para compartir as experiencias. 

   -  O coidado na redacción e presentación do diario.  

   -  Integrar e por en práctica os coñecementos desenvolvidos durante os trimestres anteriores 

   -  A entrega do diario  no plazo acordado, prorrogable si se xustifica axeitadamente. 

2. Dossier do profesor: o profesor recollerá as propostas realizadas e entregadas por cada alumno 
para ter un rexistro que permita ver a secuencia global e progreso de cada alumno.  A entrega 
realizarase a  través da aula virtual ou do correo electrónico. Cada entrega terá unha resposta no 
momento na que se valorará o traballo realizado  en relación coas audioguías para que o alumno 
sexa consciente dos seus logros e dar suxerencias para os aspectos que máis lle coste xestionar.  

 



3. Observación directa da actitude mediante rúbrica para tal efecto: 

. Entrada periódica no curso da aula virtual, xestión das dificultades, atención ás pautas marcadas, 

demanda do profesor si fose necesario. 
 

 

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL 

 
A cualificación da 3ª Avaliación será a media ponderada das tarefas propostas durante o 

confinamiento en casa. Consideraranse fundamentalmente os resultados obtidos durante a 

actividade educativa presencial. Xa que logo a cualificación de xuño será o resultado destas 

porcentaxes: 1ª e 2ª Avaliacións: 80%;  3ª Avaliación: 20%. Así mesmo terase en conta a 

situación persoal de cada alumno á hora de contar ese  20%  

 

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Para o alumnado con cualificación negativa en xuño, elaborarase un informe individualizado no que 
consten os obxectivos non alcanzados e propóñanse actividades para a súa recuperación. 
O profesor proporcionará ao alumnado prácticas específicas cos contidos nas que ten que afondar 
para acadar os contido mínimos, ata setembro. 
A avaliación extraordinaria para estes alumnos, debe axustarse ao recollido no informe que se da ao 
alumno.  
CUALIFICACIÓN: 
- A realización das actividades de recuperación propostas supoñerá o 70 % da nota. 
- A entrevista presencial ou virtual con preguntas específicas suporá o 30% da nota 

Para aprobar deberán alcanzar a nota de 5 como  nota  mínima.  

2. 4. AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

Os alumnos serán evaluados conforme aos criterios e estándares mínimos establecidos nesta 
programación. Desta forma considerarase que superaron a área cando en cada un dos apartados 
propostos en cada un dos criterios de cualificación establecidos no curso curso, obteña unha 
cualificación igual ou superior a CINCO puntos. 
 

 

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

Actividades  

- Práctica guiada: mindfulness na respiración (repaso) 
- Práctica guiada: mindfulness e emocións (repaso) 
- Práctica guiada: o sons da vida cotiá (repaso e ampliación) 
- Práctica guiada: Comer con atención plena (repaso e ampliación) 
- Práctica guiada: conscientes do móvil (repaso e ampliación) 
- Práctica guiada: as sensacións corporais (repaso) 
- Peche do curso: valoración final e compartir cos compañeiros por vídeoconferencia 

 



Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade): 

Se incorporan diferentes estratexias  para : 

o Motivar ao alumno na aprendizaxe da materia. 
o Reforzar e dar continuidade aos procedementos e contidos traballados  nos dous trimestres 

anteriores. 
o Integrar distintos procedementos en cada práctica. 
o Convertilos nun recurso para desenvolver máis consciencia e atención na vida cotiá, 

reforzando a autonomía e a capacidade de disfrute. 
o Que sexan susceptibles de volverse unha ferramenta de apoio emocional e anímico que 

aporte benestar ao alumnado. 

Na medida do posible buscarase  a participación de todo o alumnado con actividades 
atractivas e que resulten claras, asequibles e asumibles por todo o grupo ademais de seguir 
os segunites requisitos para facilitar a implicación do alumnado: 

o Propostas que teñan en conta as características particulares do grupo e de cada alumno. 
o Adaptación da tarefa e da súa complexidade ás circunstancias persoais nas que se atopa 

cada ún. 
o Seguimento continuado do alumno. Tendo en conta si participa ou non participa, si está 

centrado ou pola contra disperso e sin interés, si responde con motivación ou está máis 
pasivo…etc. Según a reposta do alumno se procederá a informalo e informar aos pais ou 
titores legais.  

o Modificación das actividades para adquirir as aprendizaxes si se observa a ineficiencia ou 
dificultade por parte do alumnado en levalos a cabo. 

o Interación coas familias  por medio de actividades interdisciplinares.  
o Uso de diferentes canles de comunicación para artellar a comunicación co alumnado e do 

profesor co resto do equipo docente.  
o Terase en conta a entrega en prazo e unha actitude asertiva coas dificultades. 

3. Materiais e recursos 

 Fundamentalmente a comunicación entre profesora e alumno realizarase na aula 
virtual a partir de actividades de afondamento no traballado nas avaliacións 
anteriores, e tamén de reforzo e ampliación, atendendo a especificidade da 
proposta. A descripción de cada práctica servirá de introducción e na medida do 
posible de explicación a cada proposta que se faga.  

 Utilizanse recursos variados (Imos a potenciar o uso das novas tecnoloxías para 
elaborar e facer entrega das actividades), sempre respectando as pautas para 
adesenvolver as prácticas e a data de entrega 

 

4. Información e publicidade 

4.1 Información ao alumnado e ás familias 
A comunicación co alumnado levarase a cabo a través de mensaxes pola aula virtual, por 
videoconferencia, email e mensaxería móvil. 
A comunicación coas familias establecerase diretamente a través do Espazo Avalar e a 
través do correo electrónico. En casos específicos poderase realizar chamadas telefónica 
Tamén establecerase canle co titor para que poda ser ponte entre o profesor, o alumno e as 
familias, en casos moi concretos 
 



4.2 Publicidade 
A través da páxina WEB do centro e ás veces do espazo avalar 

 

 


