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                      Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Interpretar e valorar a importancia da dignidade da 
persoa como o valor do que parte e no que se 
fundamenta a DUDH, subliñando os atributos 
inherentes á natureza humana e os dereitos 
inalienables e universais que derivan dela, como o 
punto de partida sobre o que deben xirar os valores 
éticos nas relacións humanas a nivel persoal, social, 
estatal e universal 

 Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que establece a DUDH na dignidade 
do ser humano en tanto que persoa e os atributos inherentes á súa natureza. 
 Identifica na DUDH os atributos esenciais do ser humano: razón, conciencia e liberdade. 
 Relaciona adecuadamente os termos e as expresións seguintes, que se utilizan na DUDH: 
dignidade da persoa, fraternidade, liberdade humana, trato digno, xuízo xusto, trato 
inhumano ou degradante, detención arbitraria, presunción de inocencia, discriminación, 
violación de dereitos, etc. 

 Explicar, baseándose na DUDH, os principios que deben 
rexer as relacións entre a cidadanía e o Estado, co fin de 
favorecer o seu cumprimento na sociedade en que 
viven. 

 Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os dereitos do 
individuo que o Estado debe respectar e fomentar, nas relacións existentes entre ambos. 
 Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao determinar 
as liberdades dos cidadáns e das cidadás que este debe protexer e respectar. 
 Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os contidos 
máis sobresalientes tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado. 

 Explicar en que consiste a socialización global e a súa 

relación cos medios de comunicación masiva, valorando 

os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral 

das persoas e da sociedade, e reflexionar acerca do 

papel que deben ter a ética e o Estado en relación con 

este tema.  

Describe e avalía o proceso de socialización global, mediante o que se produce a 
interiorización de valores, normas, costumes, etc. 
 Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se desenvolve á marxe 
dos valores éticos universais, e debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e 
xurídicos neste tema. 
 Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida moral das 
persoas e da sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual. 

Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é 
fundamental no mundo actual de grandes e rápidos 
cambios, debido á magnitude dos perigos aos que se 
enfronta o ser humano, polo que resulta necesaria a súa 
actualización e a ampliación aos novos campos de 
acción da persoa, co fin de garantir o cumprimento dos 
dereitos humanos. 

 Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no século XXI, como 
instrumento de protección dos dereitos humanos ante o perigo que poden representar 
entes posuidores de grandes intereses políticos e económicos e grupos violentos, que teñen 
ao seu alcance armamento de grande alcance científico e tecnolóxico, capaces de pór en 
grande risco os dereitos fundamentais da persoa. 
 Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética (profesional, bioética, ambiente, 
economía, empresa, ciencia e tecnoloxía, etc.). 
 
  

Comprender e apreciar a importancia que teñen para o 

ser humano do século XXI as circunstancias que o 

rodean, salientando os límites que lle impoñen e as 

oportunidades que lle ofrecen para a elaboración do 

seu proxecto de vida, conforme os valores éticos que 

libremente elixe e que dan sentido á súa existencia. 

Describe e avalía as circunstancias que no momento actual o/a rodean, identificando as 
limitacións e as oportunidades que se lle formulan desde as perspectivas social, laboral, 
educativa, económica, familiar, afectiva, etc., co obxecto de deseñar, a partir delas, o seu 
proxecto de vida persoal, determinando libremente os valores éticos que deben guialo/a. 
 

 
Distinguir os principais valores éticos nos que se 
fundamentan as éticas formais, establecendo a súa 
relación coa ética kantiana e sinalando a importancia 
que este filósofo lle atribúe á autonomía da persoa 

Define os elementos distintivos das éticas formais e compá aos cos relativos ás éticas 
materiais e as súas formulacións. 
 Explica as características da ética kantiana (formal, universal e racional), así como a 
importancia da súa achega á ética universal. 
 Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor ético 
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como valor ético fundamental. esencial e a súa manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións. 

 Identificar a ética do discurso, de Habermas e de Apel 
como unha ética formal, que salienta o valor do diálogo 
e o consenso na comunidade, como procedemento para 
atopar normas éticas xustas. 

 Identifica a ética do discurso como unha ética formal e describe en que consiste o 
imperativo categórico que formula, sinalando as similitudes e as diferenzas que posúe co 
imperativo da ética de Kant. 
 
 Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora para elaborar unha presentación con 
soporte informático acerca das éticas formais, expresando e elaborando conclusións 
fundamentadas. 

Concibir a democracia non só como unha forma de 
goberno, senón como un estilo de vida cidadá, 
consciente do seu deber como elemento activo da vida 
política, colaborando na defensa e na difusión dos 
dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na 
social. 

  Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, que os cidadáns e as 
cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e 
conservación de todos os bens e servizos públicos, participación na elección de 
representantes políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, 
acatamento das leis e das sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos 
establecidos, etc.). 
 

  

  

  

  

  

  

  
 



 
 

 
   
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 5 DE 10 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA:  

  

 

 

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. 

 
 

 

 

 


