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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ Crear unha imaxe positiva dun 

mesmo/a valorando positivamente as 

súas características físicas e 

calidades, expresándoa mediante a 

linguaxe oral e representacións. 

▪ Expresa a percepción da súa propia identidade. ▪ CSC 

▪ .Expresa oralmente a súa autodescrición. ▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Manifesta verbalmente unha visión positiva das 

súas características físicas e calidades 

persoais. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Tomar conciencia das emocións, 

recoñecendo os signos físicos que as 

poden acompañar. 

▪ Identifica e comunica as súas emocións. ▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Describe oralmente os signos físicos que 

acompañan as diferentes emocións 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Dramatiza diferentes estados de ánimo. ▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ Autorregular as condutas cotiás e 

adquirir algunha estratexia de control 

dos impulsos. 

▪ Participa na práctica de técnicas de relaxación. ▪ CSC           

▪ CSIEE 

▪ Emprega algunhas estratexias que lle axudan a 

sentirse mellor. 

▪ CSC  

▪  CSIEE                 

▪ Interpreta o contorno e desenvólvese nel con 

autonomía. 

▪ CSC  

▪ CSIEE 

▪ Desenvolver actitudes para actuar con 

motivación e responsabilidade. 

▪ Realiza as tarefas seguindo as pautas 

acordadas. 

▪ CSIEE 

▪ Analiza e manifesta verbalmente qué e cómo 

aprendeu. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CAA           

▪ Expresar opinións, emocións e 

estados de ánimo empregando 

coordinadamente a linguaxe verbal e 

▪ Imita e reproduce expresións, sentimentos e 

estados de ánimo coordinando a expresión 

verbal coa facial e corporal. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

non verbal ▪ Responde preguntas relacionadas con 

situacións vividas e con imaxes observadas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Emprega a comunicación verbal para 

comunicar afectos e emocións con 

amabilidade. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Comprender a outras persoas, 

detectar e expresar as súas 

características e identificar as súas 

emocións. 

▪ Describe oralmente as características de 

diferentes persoas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Recoñece e explica emocións e estados de 

ánimo das demais persoas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Identifica e comunica as emocións dos e das 

personaxes en fotografías, pinturas ou 

películas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Dramatiza feitos observados, reflectindo os 

sentimentos e estados de ánimo dos e das 

protagonistas. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Descubrir e comprender as diferenzas 

entre as persoas, realizar valoracións 

positivas das súas calidades e facer 

cumprimentos. 

▪ Representa e dramatiza diferentes formas de 

vida. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Identifica necesidades dos seus compañeiros e 

compañeiras, resalta as súas calidades e emite 

cumprimentos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Participar en actividades grupais e de 

equipo, tendo en conta as propias 

necesidades e amosando unha boa 

disposición para recibir e dar axuda. 

▪ Desenvolve actitudes de colaboración en 

situacións informais de interacción social. 

▪ CSC 

▪ CNIEE 

▪ Pide axuda, cando a precisa, e presta axuda 

aos compañeiros e compañeiras. 

▪ CSC 

▪ CNIEE 

▪ Mantén boas relacións cos compañeiros e 

compañeiras. 

▪ CSC 

▪ Pon de manifesto unha actitude aberta cara 

aos demais compartindo puntos de vista e 

sentimentos durante a interacción social na 

aula. 

▪ CSC 

▪ CNIEE 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ Recoñecer, explicar e buscar 

solucións sinxelas aos conflitos 

habituais no colexio. 

▪ Soluciona os problemas persoais da vida 

escolar coa independencia adecuada a súa 

idade 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ Valorar as condutas cotiás en relación 

ás normas de convivencia do colexio e 

realizar un uso responsable dos 

materiais escolares. 

▪ Coñece e enumera as normas de convivencia 

da aula. 

▪ CSC 

▪ Pon en práctica procesos e razoamentos 

sinxelos para valorar se determinadas condutas 

son acordes ás normas de convivencia 

escolares. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Fai uso adecuado do material. ▪ CSC 

▪ Participar activamente na vida cívica 

valorando a igualdade de dereitos e 

corresponsabilidade de homes e 

mulleres. 

▪ Realiza diferentes tipos de actividades 

independentemente do seu sexo. 

▪ CSC 

▪ Colabora con persoas do outro sexo en 

diferentes situacións escolares. 

▪ CSC 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A observación e revisión das tarefas expostas 
semanalmente na páxina web do colexio, realizadas e enviadas por correo 
electrónico a través de capturas de imaxe dos libros, cadernos, fichas, 
traballos manuais…dos alumnos/as. Estar na casa sen sair, ir ao colexio, ver 
amigos/as… é unha situación unha situación moi difícil para eles. Que 
traballen e fagan as tarefas do colexio de forma responsable, axudar nas 
tarefas da casa, facer as súas cousas, colaborar e alegrar á familia, son 
valores a traballar e a valorar nesta área. 

Instrumentos:  O rexistro das tarefas realizadas polos alumnos/as estará 
plasmado en listas de control de envío e valoración do traballo realizado 
por cada alumno/a. 

Cualificación final 

 A avaliación nestes cursos toma como prioridade a observación directa da evolución 
dos nenos/as nas distintas áreas e, xa que, a avaliación é continua, as cualificacións 
estarán baseadas no traballo individual e grupal realizado nos dous primeiros 
trimestres. Polo tanto as tarefas realizadas durante este terceiro trimestre serán, en 
todo caso, para poder subir as cualificacións das avaliacións anteriores. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non existe alumnado con materias pendentes. 
 
 
 

Criterios de cualificación: Non existe alumnado con materias pendentes. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non existe alumnado con 
materias pendentes. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Serán  actividades e tarefas  baseadas nos coñecementos adquiridos na 1º e 
2º avaliación e de ampliación dos mesmos ,utilizando fichas de reforzo e 
repaso e os libros de texto da terceira avaliación para o seu aproveitamento, 
xa que son unha sinxela continuación con a penas novos contidos que xa 
foron traballados na aula durante os dous primeiros trimestre. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Partindo do nivel de desenvolvemento do alumno/a e das aprendizaxes 
previas posibilitar que realicen aprendizaxes significativas por si sos, 
axudándose das indicacións que se lles envían semanalmente por vía 
telemática que procuramos que sexan en todo momento moi motivadoras , 
manipulativas e ao mesmo tempo máis lúdicas. 
En todo momento tivemos en conta a atención á diversidade do alumnado 
tendo en conta os seus distintos ritmos de aprendizaxe e as súas motivacións. 
Todo o alumnado estivo con total conectividade dende o comezo do trimestre 
a través da aplicación Abalar, a páxina web do colexio e o correo electrónico 
do mestre. Sendo  innecesaria a utilización doutros medios (como o 
teléfono)para poder contactar.  

Materiais e recursos 
Utilizarán os libros de texto, libros dixitais, fichas de reforzo e repaso,enlaces 
de vídeos e actividades interactivas, páxina web do colexio, correo 
electrónico, ordenador ou teléfono móbil 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información chegará aos alumnos/as a través da aplicación ABALAR, 
a páxina web do colexio e o correo electrónico. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e a través da 
aplicación ABALAR. 

 
 

 

 

 


