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                      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Xustificar racionalmente a necesidade dos valores 
e principios éticos contidos na DUDH, como 
fundamento universal das democracias durante os 
séculos XX e XXI, destacando as súas características 
e a súa relación cos conceptos de "Estado de 
dereito" e "división de poderes". 

 Fundamenta racionalmente e eticamente a elección da democracia como un sistema que está 
por riba doutras formas de goberno, polo feito de incorporar nos seus principios os valores 
éticos sinalados na DUDH.  
 Define o concepto de "Estado de dereito" e establece a súa relación coa defensa dos valores 
éticos e cívicos na sociedade democrática. 
 Describe o significado dos seguintes conceptos e establece a relación entre eles: democracia, 
cidadán/cidadá, soberanía, autonomía persoal, igualdade, xustiza, representatividade, etc. 

Recoñecer a necesidade da participación activa dos 
cidadáns e das cidadás na vida política do Estado 
coa finalidade de evitar os riscos dunha democracia 
que viole os dereitos humanos 

 Asume e explica o deber moral e civil que teñen os cidadáns e as cidadás de participar 
activamente no exercicio da democracia, coa finalidade de que se respecten os valores éticos e 
cívicos no seo do Estado. 
 Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos democráticos cando non se 
respectan os valores éticos da DUDH (dexeneración en demagoxia, ditadura das maiorías, escasa 
participación cidadá, etc.) e formula posibles medidas para evitalos. 

 Coñecer e valorar os fundamentos da Constitución 
española de 1978, identificando os valores éticos 
dos que parte e os conceptos preliminares que 
establece. 

 Identifica e aprecia os valores éticos máis salientables nos que se fundamenta a Constitución 
española, e sinala a orixe da súa lexitimidade e a súa finalidade, mediante a lectura comprensiva 
e comentada do seu preámbulo. 
 Describe os conceptos preliminares delimitados na Constitución española e a súa dimensión 
ética (nación española, pluralidade ideolóxica ou papel e funcións atribuídas ás Forzas Armadas), 
a través da lectura comprensiva e comentada dos artigos 1 ao 9. 

Sinalar e apreciar a adecuación da Constitución 
española aos principios éticos definidos pola DUDH, 
mediante a lectura comentada e reflexiva dos 
"dereitos e deberes dos cidadáns" (artigos do 30 ao 
38) e dos "principios reitores da política social e 
económica" (artigos do 39 ao 52). 

 Coñece e aprecia na Constitución española a súa adecuación á DUDH, e sinala os valores éticos 
en que se fundamentan os dereitos e os deberes dos cidadáns e das cidadás, así como os 
principios reitores da política social e económica. 
 Explica e asume os deberes cidadáns que establece a Constitución, e ordénaos segundo a súa 
importancia, xustificando a orde elixida. 
 Achega razóns para xustificar a importancia que ten, para o bo funcionamento da democracia, o 
feito de que os cidadáns as cidadás sexan conscientes non só dos seus dereitos, senón tamén 
das súas obrigas como un deber cívico, xurídico e ético. 
 Recoñece a responsabilidade fiscal dos cidadáns e da cidadás, e a súa relación cos orzamentos 
xerais do Estado como un deber ético que contribúe ao desenvolvemento do ben común. 

Coñecer e valorar os elementos esenciais do 

Estatuto de autonomía de Galicia segundo aparece 

no seu título preliminar e no título primeiro, 

capítulos I e II. 

 Sinala e comenta, a través do traballo colaborativo, os elementos esenciais do Estatuto de 
autonomía de Galicia recollidos no seu título preliminar. 
 Identifica e valora as características sinaladas no título I sobre o "poder galego". 

 Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a 
xustiza, a través do coñecemento das súas 
semellanzas, diferenzas e relacións, e analizar o 
significado dos termos de legalidade e lexitimidade 

 Busca e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, semellanzas e 
vínculos existentes entre a Ética e o Dereito, e entre a legalidade e a lexitimidade, elaborando e 
presentando conclusións fundamentadas. 

 Explicar o problema da xustificación das normas 
xurídicas, a través da análise das teorías do dereito 
natural ou iusnaturalismo, o convencionalismo e o 
positivismo xurídico, identificando a súa aplicación 

 Elabora en grupo unha presentación con soporte dixital sobre a teoría iusnaturalista do dereito, 
o seu obxectivo e as súas características, identificando na teoría de Locke un exemplo desta no 
que se refire á orixe das leis xurídicas, a súa validez e as funcións que lle atribúe ao Estado. 
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no pensamento xurídico de determinados/as 
filósofos/as, coa finalidade de ir conformando unha 
opinión argumentada sobre a fundamentación ética 
das leis. 
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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. 

 
 

 

 

 


