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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. 
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A Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde pública 

ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. 

 

Na Comunidade Autónoma de Galicia declárase a situación de emerxencia sanitaria o 13 de 

marzo, entre as medidas preventivas adoptadas está a suspensión das actividades 

académicas, o que significou a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do 

sistema educativo. 

  

A Dirección Xeral de Educación,  Formación Profesional e Innovación Educativa, dita as 

instrucións  do 27 de abril de 2020, sobre o desenvolvemento do terceiro trimestre que 

afecta a diversos aspectos organizativos e académicos, entre os que está a adaptación da 

programación para este curso. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

      B1.1. Construír o estilo persoal baseándose na 

      respectabilidade e na dignidade persoal 

▪ VSCB1.1.2. Actúa de forma respectable e digna. ▪ CSC         

▪ CSIEE          

▪ B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e 

independente empregando as emocións de forma 

positiva. 

▪ . VSCB1.2.3 Aplica o autocontrol á toma de decisións, á 

negociación e á resolución de conflitos. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións de 

forma independente, manexando as dificultades 

para superar frustracións e sentimentos negativos 

ante os problemas. 

▪ VSCB1.4.1.Propón alternativas á resolución de problemas 

sociais. 

▪ CSC  

▪ CSIEE 

▪ B2.1. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento 

de perspectiva con empatía. 

▪ VSCB2.1.1. Dialoga interpretando e dando sentido ao que oe. ▪ CCL 

▪ CSC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ VSCB2.1.3. Colabora en proxectos grupais escoitando 

activamente, demostrando interese polas outras persoas e 

axudando a que sigan motivadas para expresarse. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ B2.5.Establecer relacións interpersoais positivas 

empregando habilidades sociais. 

▪ VSCB2.5.1.Interacciona con empatía. ▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ B2.6. Analizar criticamente as consecuencias dos 

prexuízos sociais, reflexionando sobre os problemas 

que provocan e o seu efecto nas persoas que os 

sofren. 

▪ VSCB2.6.1.Analiza os problemas que orixinan os prexuízos 

sociais. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B3.1. Resolver problemas en colaboración, poñendo 

de manifesto unha actitude aberta cara aos demais e 

compartindo puntos de vista e sentimentos.  

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

demais compartindo puntos de vista e sentimentos durante a 

interacción social na aula. 

▪ 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. Recorre ás estratexias de axuda entre iguais. ▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo. ▪ CSC 

▪ VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar. ▪ CSC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B3.8. 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. 

▪ VSCB3.8.1. Analiza formas de discriminación: racismo, 

xenofobia, desigualdade de oportunidades… 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B3.9. Expresar a relevancia de preservar os dereitos 

de libre expresión e opinión, liberdade de 

pensamento, de conciencia e de relixión realizando 

traballos de análise e síntese. 

▪ VSCB3.9.1. Valora e respecta a libre expresión. ▪ CSC 

▪ VSCB3.9.2. Comprende, interpreta e acepta opinións diferentes 

ás propias. 

▪ CSC 

▪ B3.10. Participar activamente na vida cívica 

valorando a igualdade de dereitos e 

corresponsabilidade de homes e mulleres. 

▪ VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á 

igualdade de oportunidades de homes e mulleres. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 
▪ VSCB3.12.2. Realiza xuízos morais sinxelos fundamentados. ▪ CSC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSIEE 

▪ B3.15 . Ser capaz de realizar  primeiros auxilios e 

tomar medidas preventivas, valorando a importancia 

de previr accidentes domésticos. 

▪ VSCB3.15.2. Coñece as prácticas de primeiros auxilios. ▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

CCL - Competencia en Comunicación Lingüística. 

CMCCT - Competencia Matemática e Competencias Básicas, en Ciencia e Tecnoloxía. 

CD - Competencia Dixital. 

CAA - Aprender a Aprender. 

CSC- Competencias Sociais e Cívicas. 

CSIEE - Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 

CCEC - Conciencia Expresións Culturai 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

   Procedementos:  

   -Adecuación dos traballos realizados. 

- A  implicación e interese pola entrega do traballo. 

-Medidas de interacción no proceso de ensino-aprendizaxe.  

 

Instrumentos: 

- Debido ao carácter vivencial da área, deben entenderse como un 

conxunto, e desenvolverse de forma global tendo en conta as conexións 

internas tanto a nivel de curso como ao longo da etapa. 

 

 

Cualificación final 

 

   Sempre atendendo ao carácter continuo, formativo e integrador de todas 

as áreas.  

Esta materia ten un marcado carácter interdisciplinar e socioemocional 

polo que faise presente en todas as materias.. 

   A cualificación realizase sobre as apredizaxes dos dous primeiros 

trimestres, máis  as aportacións ao terceiro, que servirán para recuperar as 

avaliacións pendentes ou mellorar a calificación final. 

Cualificación: 

• A media dos dous primeiros trimestres máis os traballos ou 

actividades realizadas  no terceiro trimestre que servirán para subir 

a nota,  en función da media obtida nos  dous anteriores. 

• Os alumnos/as que teñan algunha avaliación suspensa, poderán 

recuperar coa entrega dos traballos propostos. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 

 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

             

 

Criterios de cualificación: 

              

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades     

As tarefas teñen nesta área un carácter vivencial e emocional, 

asociado á situación que estamos a vivir no momento actual da 

pandemia e o confinamento,  por mor do Covid-19.  

As referencias a esta materia están presentes en todas as áreas do 

currículo, polo seu carácter vivencial, transversal e interdisciplinar. 

• Estando presentes tamén nas actividades de repaso, reforzo e 

recuperación relacionadas cos contidos do 1º e 2ºT. e no seu 

caso na ampliación  das aprendizaxes. 

• Traballaranse nas distintas act. específicas e interdisciplinares 

poñendo especial interés en aqueles alumnos con necesidades 

educativas especiais tanto a nivel educativo como emocional. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 

• Os luns, ponse a disposición dos alumnos/as, o traballo semanal  

na web do centro.  

• Para o alumnado que no dispón dos medios técnicos para o 

acceso e realización dos traballos propostos , o Concello previa 

petición semanal, proporciona o servicio de fotocopias gratuito. 

• Para a entrega dos traballos, facilítase o correo do mestre que 

imparte a materia, e a través do móbil en algún caso específico. 

• Mención especial, é a das familias que presentan  dificultades de 

localización.  Procederase a súa localización a través do teléfono 

e correo electrónico,  infórmase ao  Dpto. de Orientación, e si 

fose necesario aos Servicios  Sociais. 

• O alumnado, con necesidades específicas de apoio  educativo 

contará co correo  das mestras de apoio .  
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Materiais e recursos    

   Materiais e recursos que imos utilizar para  facilitar o 

desenvolvemento das distintas actividades: 

• Recursos multimedia e o material empregado nas outras 

materias. 

• Flexibilización dos tempos de realización das actividades para 

aqueles alumnos que o necesiten. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

   Para o contacto coas familias: 

• Páxina web do centro 

• Abalar 

•  Correo electrónico da titora  ou o do mestre da materia 

correspondente. 

• O teléfono 

Publicidade    Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://colegioayala.com/ 
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