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A situación escolar á que nos derivaron as causas excepcionais da pandemia do COVID19, fai 

oportuna a adaptación da programación do curso, os criterios de avaliación e cualificación, asi ́

como a metodoloxiá a seguir no 3º trimestre  

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de 

saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoriá de pandemia internacional.  

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de 

marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada 

polo COVID-19 e, a súa aplicación, de conformidade co previsto na lexislación, significou, entre 

outras moitas medidas, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en 

todas as etapas do Sistema Educativo do Estado. 

Atendendo ao establecido nas  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, recollo neste informe unha adaptación dos puntos fundamentais da 

miña programación didáctica, atendendo ás directrices recollidas nas anteditas instrucións: 

"centrar as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos e as alumnas" (...)  "Durante o terceiro 

trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que  resulten necesarias para todo ou parte do seu 

alumnado" (...)"A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e 

competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa 

asimilación requiran a mínima intervención docente". 

 

Tendo en conta o impacto que esta situación excepcional pode producir no alumnado, e para 
evitar sobrecargar a este de tarefas, decidimos, na etapa de Educación Primaria, traballar a 
materia de xeito transversal. O principal obxetivo será o reforzo da intelixencia emocional do 
alumnado. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

▪ B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a en base ás 
autopercepcións e  

▪ autodescrición de calidades. 

▪ VSCB1.1.1. Recoñece e describe verbalmente os seus estados de 
ánimo en composicións libres. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B1.2.Estruturar un pensamento efectivo empregando as 
emocións de forma positiva. 

▪ VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e 
emprega estratexias sinxelas para transformalos. 

▪ CSC  

▪ CSIEE 

▪ VSCB1.2.2. Motívase mediante estratexias sinxelas de pensamento 
en voz alta durante o traballo individual e grupal. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ VSCB1.2.3. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación 
das súas emocións. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a preguntas de persoas adultas, 
os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os 
dos e das demais nas actividades cooperativas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións, manexando as 
dificultades para superar frustracións e sentimentos negativos 
ante os problemas. 

▪ VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na formulación de 
propostas de actuación. 

▪ CSC               

▪ CSIEE 

▪ VSCB1.4.2. Toma iniciativas de actuación durante a colaboración. ▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de 
emprendemento para conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común. 

▪ VSCB1.5.1.Participa con interese na resolución de problemas 
escolares. 

▪ CSIEE 

▪  CSC 

▪ VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de convivencia. ▪ CSC        

▪ CCL      

▪ B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

▪ VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e emocións. ▪ CCL 

▪ CSC 
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▪ CSIEE 

▪ VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións 
con amabilidade. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ B2.2. Empregar a aserción. ▪ VSCB2.2.1. Emprega a linguaxe positiva. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ B2.3. Establecer relacións interpersoais positivas empregando 
habilidades sociais. 

▪ VSCB2.3.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas. ▪ CSC 

▪ B2.4. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as 
diferenzas. 

▪ VSCB2.4.1. Identifica distintas maneiras de ser e actuar. ▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ VSC2.4.2. Identifica necesidades dos compañeiros e compañeiras, 
resalta as súas calidades e emite cumprimentos. 

▪ CSC  

▪ CSIEE 

▪ B2.5. Contribuír á mellora do clima do grupo amosando 
actitudes cooperativas e establecendo relacións respectuosas. 

▪ VSCB2.5.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. ▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ VSCB2.5.2 Establece e mantén relacións emocionais amigables, 
baseadas no intercambio de afecto e a confianza mutua. 
 
 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B3.1. Resolver problemas en colaboración, poñendo de 
manifesto unha actitude aberta cara aos demais e compartindo 
puntos de vista e sentimentos.  

▪ VSCB3.1.1. Establece relacións de confianza cos iguais e as persoas 
adultas.  

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos 
demais. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia 
positiva e amosando condutas solidarias. 

▪ VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a 
aprendizaxe. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ VSCB3.2.2. Respecta as regras durante o traballo en equipo. ▪ CSC 

▪ B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da 
comunidade educativa, empregando o sistema de valores 

▪ VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas da aula. ▪ CCL 

▪ CSC 
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persoal que constrúe a partir dos valores universais. ▪ VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos de razoamento sinxelos para 
valorar se determinadas condutas son acordes coas normas de 
convivencia escolares. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar. ▪ CSC 

 

▪ B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e 
democrática transformando o conflito en oportunidade e 
usando a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos persoais. 

▪ VSCB3.4.1. Resolve problemas persoais da vida escolar mantendo 
unha independencia adecuada á súa idade. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ VSCB3.4.2. Escoita as razón das persoas coas que entra en conflito, 
compréndeas, na medida das súas posibilidades e exponas 
oralmente. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ VSCB3.4.3. Identifica as emocións e os sentimentos das partes en 
conflito. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ VSCB3.4.4. Explica conflitos, causas e as súas posibles solucións, 
tendo en conta os sentimentos básicos das partes. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B3.5. Analizar, en relación coa experiencia de vida persoal, a 
necesidade de preservar os dereitos á alimentación, á vivenda e 
ao xogo de todos os nenos e nenas do mundo. 

▪ VSCB3.5.2. Explica as consecuencias para os nenos e para as nenas 
dunha mala alimentación, a falta de vivenda digna e a 
imposibilidade de xogar. 

▪ CSC 

▪ CL 

▪ CSIEE 

▪ B3.6. Participar activamente na vida cívica valorando a 
igualdade de dereitos e corresponsabilidade entre homes e 
mulleres. 

▪ VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes 
situacións escolares. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades 
independentemente do seu sexo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B3.7. Tomar medidas preventivas, valorando a importancia de 
previr accidentes domésticos. 

▪ VSCB3.7.1. Valora a importancia do coidado do corpo e a saúde e 
de previr accidentes domésticos. 

▪ CSIEE 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

 

As instrucións, recollen o seguinte sobre a avaliación: 

▪ "A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 

2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, 

valorando especialmente o grao de desenvolvemento das 

aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente 

definidas". 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables, 

seguirán sendo, por tanto, os recollidos no Decreto Curricular e nas 

programación didácticas elaboradas por cada docente para o seu curso. 

Así, a adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 

continua e aos criterios de cualificación, que quedará do seguinte modo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualificación final 

 

Para a nota da terceira avaliación, priorizaranse os resultados acadados 

nas dúas avaliacións anteriores ,posto que neste terceiro trimestre, co 

fin de non sobrecargar ó alumnado con tarefas excesivas, decidiuse non 

enviar actividades para a casa. Debemos sinalar que os contidos levados 

a cabo na materia de Valores Sociais e Cívicos xa se están a traballar 

dunha maneira transversal nas distintas areas do currículo.  

 

Para o cálculo da nota da avaliación ordinaria, basearémonos na media 

da primeira e segunda avaliación. 

Ponderarase a media das dúas primeiras avaliacións ao decimal superior 

tendo en conta o esforzo realizado durante este tramo final de curso.  

Por suposto, estes criterios, serán flexibles tendo presente a situación 

concreta de cada alumno/a (situación familiar, recursos...) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

 

 

 

 

 

Actividades 

  

Ao longo deste terceiro trimestre , valores como o respeto ,o 

traballo, o esforzo, a obediencia, a colaboración…, xa se están a 

traballar e a desenvolver nas distintas areas curriculares dunha 

maneira transversal, mediante numerosas actividades que 

enviamos semanalmente ao noso alumnado. 

 

A implicación das familias no proceso de ensino-aprendizaxe 

sempre é un factor determinante, por iso, no ámbito familiar tamén 

se está a traballar: 

▪ Apreciando os valores e as normas básicas de convivencia. 

▪ Desenvolvendo hábitos de traballo, esforzo e 

responsabilidade no estudio. 

▪ Tendo sensibilidade cara a situación e as familias que precisan 

axuda nestes momentos que estamos atravesando. 

▪ Tendo unha actitude de colaboración. 

▪ Resolvendo dunha maneira pacífica todo tipo de conflitos que 

poidan xurdir nesta etapa de confinamento. 

 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

▪ Trataranse de fixar hábitos de traballo na casa coa finalidade 

de poder rematar o curso fomentando no alumnado o 

interese pola actividade educativa (a través do teléfono, do 

correo, Abalar…) 

▪ Neste último trimestre, terán especial importancia as 

tecnoloxías da información e da comunicación ,facendo 

posible que tódolos docentes teñamos acceso a que os nosos 

alumnos/as, xunto connosco, podamos unidos seguir coa 

materia. 

▪ Durante a semana estamos dispoñibles por correo electrónico 

e Espazo Abalar para resolver dúbidas. 
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4. Información e publicidade 

 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

Para informar ás familias dos cambios na programación, debidos ás 

causas por todos coñecidas:  

▪ Correo electrónico: comunicación continua coas familias. 

▪ Abalar móbil: comunicación continua coas familias e avisos. 

▪ Vía telefónica: cando vemos que non están a respostar a 

calquera dos dous medios anteriores.. 

 

 

Publicidade 

 

Tal e como recollen as instrucións, o presente documento será 

colgado en lugar visible no espazo web do colexio. 

Todo o profesorado, departamento de orientación e dirección a 

través das canles habituais empregadas como medio de 

comunicación antes e durante o confinamento, poderá atender ás 

posibles dúbidas que lle xurdan ás familias do aquí recollido. 

Como inicial método para informar da existencia deste documento, 

todas as familias recibirán a través da aplicación AbalarMobil un 

aviso no que se lles indicará a localización do mesmo. 
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