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                      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Destacar o significado e a importancia da natureza 
moral do ser humano, analizando as súas etapas de 
desenvolvemento e tomando conciencia da 
necesidade que ten de normas éticas, libre e 
racionalmente asumidas, como guía do seu 
comportamento. 

Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa como ser racional e libre, razón pola que esta 
é responsable da súa conduta e das consecuencias desta. 
 Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de 
Köhlberg, e as características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á 
autonomía moral. 
 

Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da 
estrutura moral na persoa, e apreciar o papel da 
intelixencia e da vontade como factores que 
incrementan a capacidade de autodeterminación. 

 Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e estrutura moral. 

Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas 
especificacións e a súa influencia na vida persoal e 
social do ser humano, destacando a necesidade de 
ser recoñecidos e respectados por todos. 

 Describe as características distintivas dos valores éticos, utilizando exemplos concretos deles e 
apreciando a súa relación esencial coa dignidade humana e a conformación dunha personalidade 
xusta e satisfactoria. 
 Emprega o espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha campaña destinada a difundir a 
importancia de respectar os valores éticos, tanto na vida persoal como na social. 

Establecer o concepto de normas éticas e apreciar a 
súa importancia, identificando as súas 
características e a natureza da súa orixe e validez, 
mediante o coñecemento do debate ético que 
existiu entre Sócrates e os sofistas. 

 Define o concepto de norma e de norma ética, distinguíndoa das normas xurídicas, relixiosas, 
etc. 
Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos e das razóns en que se fundamentaba a súa 
teoría relativista da moral, destacando as consecuencias que esta ten na vida das persoas. 

Explicar as características e os obxectivos das 
teorías éticas, así como a súa clasificación en éticas 
de fins e procedementais, sinalando os principios 
máis destacados do hedonismo de Epicuro. 

 Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e argumenta a súa clasificación en éticas 
de fins e éticas procedementais, e elabora un esquema coas súas características máis 
destacadas. 
 Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos que 
defende, destacando as características que a identifican como unha ética de fins. 
 Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou en contra do epicureísmo, e expón 
as súas conclusións cos argumentos racionais correspondentes. 

 Entender os principais aspectos do eudemonismo 
aristotélico, identificándoo como unha ética de fins 
e valorando a súa importancia e a vixencia actuais. 

 Explica o significado do termo "eudemonismo" e o que para Aristóteles significa a felicidade 
como ben supremo, e elabora e expresa conclusións. 
 Distingue os tres tipos de tendencias que hai no ser humano, segundo Aristóteles, e a súa 
relación co que el considera como ben supremo da persoa. 
 Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles dentro da categoría da ética de fins 

 Comprender e valorar a importancia da relación 
entre os conceptos de ética, política e xustiza, 
mediante a análise e a definición destes termos, 
destacando o vínculo entre eles no pensamento de 
Aristóteles. 

 Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre ética, 
política e xustiza. 
 Utiliza e selecciona información sobre os valores éticos e cívicos, identificando e apreciando as 
semellanzas, as diferenzas e as relacións entre eles. 
 

Coñecer e apreciar a política de Aristóteles e as 
súas características esenciais, e entender o seu 
concepto de xustiza e a súa relación co ben común 
e a felicidade, elaborando un xuízo crítico sobre a 

 Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha presentación con soporte informático, sobre a 
política aristotélica como unha teoría organicista, cunha finalidade ética e que atribúe a función 
educativa ao Estado.  
 Selecciona e usa información, en colaboración co grupo, para entender e apreciar a importancia 
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perspectiva deste filósofo. que Aristóteles lle dá á xustiza como valor ético no que se fundamenta a lexitimidade do Estado 
e a súa relación coa felicidade e o ben común, e expón as súas conclusións persoais 
debidamente fundamentadas. 
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2 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

-Considerada en todo o seu conxunto de todo o material e probas 
impartidas durante o ano. 
-Basearase na elaboración de material do primeiro e segundo trimestre 
con ampliación e reforzo de material sempre que favoreza ao alumnado. 
-Basearase a partir da suspensión das clases nun caracter diagnóstico e 
orientativo para reforzas os contidos impartidos co fin de buscar medidas 
de recuperación e de recuperación que serán necesarias para programar o 
seguinte curso. 
-Só teran un valor positivo para o alumnado.  

-Manteránse  os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 
recollidos no proxecto curricular e nas programacións didácticas elaboradas 
polo docente para o presente curso. 

Cualificación final 

-Para a nota da terceira avaliación terase en conta: 
1)  O traballo realizado durante este periodo. 
2) O traballo realizado durante as outras avalaicións. 
3) Os recursos do alumnado e as súas familias. 
4) O interese polo traballo proposto. 
 
O cálculo da nota da avaliación basearase  na media da primeira e da segunda 
avaliación, coa posibilidade de mellorar ao decimal superior tendo en conta o esforzo 
realizado no tramo final do curso. 
 
Estos criterios serán flexibles tendo en conta a situación familiar e recursos do 
alumno.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Baseada nos traballos entergados ao final do curso 
Coa posibilidade dunha proba escrita en caso de que se podan retomar as 
actividades académicas; do contrario, baseado nas actividades enviadas 
telematicamente, impresa ou manualmente polo alumnado 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
-Baseados nos mínimos esixibles da programación. 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
-Baseados nas notas das anteriores avalaicións e dos traballos que sexan 
entregados telemáticamente, impresa ou manualmente polo alumnado.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: : A entrega dos materias 

enviados en cada area diseñados para establecer un seguimento e un 
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reforzo específico para cada caso. 
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3 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 apenas novos contidos que xa foron 
traballados na aula durante os dous primeiros trimestre. 
O 3º Trimestre tivo que ser modificado por da programación xeral entregada 
en setembro.  
-Unha vez rematada a 2ª Avaliación o 3º Trimestre baseouse no repaso de 
contidos tratados de maneira presencial . 
-O alumnado recibiu a través do centro de forma semanal bloques de tareas a 
través da web ou impresas por parte do concello en caso de falta de 
conectividade.  
-Coa orden da Xunta do día 27 de Abril os alumnos empezaron a enviar as 
tarefas, que constituen a principal fonte de avaliación e calificación. 
 

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. 
 
Instrumentos:  
-Fichas para traballar os distintos contidos.  
-Propostas para producir textos propios.  
-Visionado de vídeos. 
-Propostas de traballo baseado no plan lector do centro.  
 
Estes contidos son entregados cada luns na web do centro ou cada xoves 
dependendo de se carece de conectividade. 
 
No reenvio das tarefas pódese utilizar o word ou o envío de fotografías 
realiazadas sobre as fotocopias ou calquera soporte. 
 
Dispoñemos de solucionador de actividades mediante distintos medios 
(videoconferencias, correo electrónico ou teléfono) 
 
 
 
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. 
 
A maioría do 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.  
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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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4 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. 

 
 

 

 

 


