
1 

                                                                                

 
 

 

 

Programación didáctica 

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

CEIP PÍO XII 
 

 

 

 



2 

 

 

 

    

 
 

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 
 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 
 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

M B1.1.  O autocoñecemento. A toma de 
conciencia dun mesmo. A autopercepción 
positiva das calidades persoais .A descrición 
física. 

B1.1.Crear una imaxe positiva dun 
mesmo valorando positivamente as súa 
scaracterísticas físicase calidades, 
expresándoa mediante a linguaxe oral e 
representacións. 

VSCB1.1.1.Expresa a percepción da 
súa propia identidade. 

X 
CSC Fago un  autorretrato. 

Comentamos oralmente as  
características físicas e as calidades 
personais de cada un de nós. 
Son unha persoa única, irrepetible. Teño 
un gran valor. Falamos e reflexionamos. 
 

VSCB1.1.2.Expresa oralmente
 a súa autodescrición. 

X 
CSC 
CCL 

VSCB1.1.3. Manifesta verbalmente una 
visión positiva das súas 
características físicas e calidades 
persoais. 

X 
CSC 
CCL 

A M B1.2.As  emocións. Identificación e 
expresión. O  vocabulario das emocións .Os 
estados de ánimo. 

B1.2.Tomar conciencia das emocións , 
recoñecendo os signos físicos que as 
poden acompañar. 

VSCB1.2.1.Identifica e comunica as 
súas emocións. 

X 
CSC                

CSIEE 
Hoxe síntome….. 
Expresamos oralmente os nosos estados 
de ánimo.  
Comentamos entre todos como nos 
sentimos e por qué. 
Expresamos con debuxos de caras as 
nosas emocións: alegría, tristeza , enfado  
aburrimiento… 

VSCB1.2.2.Describe  oralmente os  
signos físicos que acompañan as 
diferentes emocións 

X 
CSC 
CCL 

VSCB1.2.3.Dramatiza  diferentes 
estados de  ánimo. 

X 
CCL 

CCEC 

M B1.3.A  autorregulación das condutas  
cotiás .O  contro ldos impulsos.  A 
relaxación. 

B1.3.Autorregular as condutas cotiás  e 
adquirir alguna estratexia de control dos     
impulsos. 

VSCB1.3.1.Participa na práctica de 
técnicas de relaxación. 

X 
CSC                

CSIEE 
Tumbados no chan tomamos conciencia 
do peso do noso corpo e nos relaxamos. 
Aprendemos a controlar os impulsos a 
través da relaxación. VSCB1.3.2.Emprega algunas 

estratexias que lle axudan a sentirse 
mellor. 

X 
CSC 

CSIEE 
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VSCB1.3.3. Interpreta o 
contorno e desenvólvese nel con 
autonomía. 

X 
CSC                

CSIEE 

B B1.4.A responsabilida de. A realización 
responsable das tarefas .As  consecuencias 
das acción .A motivación extrínseca. 

B1.4.Desenvolver actitudes para actuar 
con motivación e responsabilidade. 

VSCB1.4.1.Realiza as tarefas 
seguindo as  pautas acordadas. 

X 
CSIEE Dramatización:Uns representan os 

maiores Pais, nais, mestres… e outros os 
nenos. En situacións  nas que sexa 
necesario a responsabilidade para 
resolvelas ben. Logo cambiamos os 
papeis. 

VSCB1.4.2.Analiza e manifesta 
verbalmente  que e como aprendeu. 

 CSC                
CSIEE               
CAA 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
M B2.1.Habilidades de comunicación: A 

importancia de pensar o que se va iexpresar 
.Compoñentes da  comunicación non verbal: 
postura, xestos, expresión facial. 

B2.1.Expresa ropinións, emocións e  
estados de ánimo empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non 
verbal 

VSCB2.1.1. Imita e reproduce 
expresións, sentimentos e estados de 
ánimo coordinando a expresión verbal 
coa facial e corporal. 

X 
CCL 
CSC 

Traballamos a expresión corporal das 
emocións a traves de actividades de 
movemento libre con música. 
Traballamos a comunicación non verbal 
a través da danza , da expresión libre. 
Utilizamos a relaxación  como forma de 
sentir e comunicar mentalmente cos 
demais. 

VSCB2.1.2.Responde preguntas 
relacionadas con situacións vividas e 
con imaxes observadas. 

X 
CCL                
CSC                

CSIEE 

VSCB2.1.3.Emprega a comunicación 
verbal para comunicar afectos e 
emocións  con amabilidade. 

X 
CCL                
CSC                

CSIEE 

B E B2.2.A conversa. A expresión clara das ideas 
.A  
 
Escoita  atenta .O respecto da quenda de  
palabra. 

B2.2.Aprender a comunicarse  
expresando de forma clara as ideas , 
escoitando con atención e  respectando a 
quenda de         palabra. 

VSCB2.2.1. Expresa adecuadamente, 
experiencias, ideas ,pensamentos e 
emocións  en exposicións orais. 

X 
CCL                
CSC                

CSIEE 

Falamos de cousas de interés  dos nenos 
respectando a quenda de palabra. 
 

VSCB2.2.2.Escoita ,entende e dá 
sentido ás ideas que exponen outras 
persoas  durante o  traballo en 
equipo 

X 
CCL                
CSC                

CSIEE 

VSCB2.2.3.Conversa sobre un tema 
proposto e respecta a quenda de 
palabra. 

X 
CCL 
CSC 
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M B2.3.O respecto e a valoración dos e das 
demais .A empatía. 

B2.3.Comprender outras persoas , 
detectar e expresar as súas 
características e identificar as súas 
emocións. 

VSCB2.3.1. Describe oralmente  as 
características de diferentes persoas. 

X 
CSC 
CCL 

Utilizando o xogo dramático tratamos de 
poñernos no lugar do outro facendo 
intercambio de papeles. 
Falamos das características persoais das 
personas  coas que nos relacionamos . 

VSCB2.3.2.Recoñece e explica 
emocións estados de ánimo das 
demais persoas. 

X 
CCL 
CSC 

VSCB2.3.3.Identifica e comunica as 
emocións  dos personaxes en 
fotografías, pinturas  ou películas. 

X 
CCL                
CSC                

CSIEE 

VSCB2.3.4. Dramatiza feitos 
observados, reflectindo os 
sentimentos e estados de ánimo dos 
e das protagonistas. 

X 
CSC                

CCEC 

E 
M 

B2.4.O respecto e a valoración .A 
comprensión dos  e das demais. A detección 
das calidades doutras  persoas. O 
descubrimento e a comprensión  das   
diferenzas. 

B2.4. Descubrir e  comprender as 
Diferenzas entrs persoas, realizar 
valoracións positivas das súas calidades e 
facer cumprimentos. 

VSCB2.4.1.Representa e dramatiza 
diferentes  formas de vida. 

X 
CSC 

CCEC 
Representamos mediante o xogo 
dramático diferentes roles tratando de 
sentir as reacións dos outros  e propias 
ante situacións dadas. 

VSCB2.4.2.Identifica necesidades dos 
seus compañeiros e compañeiras, 
resalta as súas calidades e emite cum 
primentos. 

X 
CCL 
 
CSC 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 
M B3.1.As habilidades sociais .A detección das 

propias necesidades. A boa disposición parar 
ecibir e dar axuda .A participación en 
actividades lúdicas  grupais .O gozo da 
amizade. 

B3.1.Participar en actividades grupais  e 
de equipo, tendo en conta as  propias 
necesidades e amosando  unha boa 
disposición para recibir e dar  axuda. 

VSCB3.1.1.Desenvolve actitudes de  
colaboración  en situacións informais 
de  interacción  social. 

X 
CSC                

CNIEE 
Algún neno espón un problema reciente 
e entre todos, falando,tratamos de 
buscarlle solucións. 

VSCB3.1.2.Pideaxuda, cando a 
precisa, e  presta axuda aos 
compañeiros e  compañeiras. 

X 
CSC                

CNIEE 
Facemos unha roda da amistade. 
Transmitimos cariño a traverso das 
mans. 

VSCB3.1.3. Mantén boas  relacións 
cos compañeiros e compañeiras. 

X 
CSC Nos abrazamos e nos sentimos unidos 

como grupo. 
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VSCB3.1.4.Pon de manifesto unha 
actitude  aberta cara aos demais 
compartindo  puntos de  vista e 
sentimentos durante a interacción 
social  na aula. 

X 
CSC                

CNIEE 
Falamos dos nosos sentimentos e  
aprendemos a escoitar e comprender 
aos demais. 

C B3.2.A resolución de conflitos.  
Identificación de  situacións agradables e   
desagradables na vida  cotiá.  
Recoñecemento dos  conflitos  habituais.  
Explicación dos conflitos  cotiás. 

B3.2.Recoñecer, explicar e buscar  
solucións  sinxelas aos conflitos  
habituais no colexio. 

VSCB3.2.1.Soluciona os problemas 
persoais  da vida escolar coa 
independencia adecuada  a  súa idade 

X 
CAA                

CSIEE               
CSC 

Roda para solucionar conflitos. Un neno 
expón un problema e entre todos tratan 
de  axudalo a resolvelo aportando a súa 
visión dos feitos. 

A O B3.3.As normas de convivencia. O 
coñecemento e  o respecto das normas de 
convivencia na casa ena     aula. A valoración 
das condutas cotiás en relación  coas  
normas de convivencia.  
B3.4.Respecto e conservación do medio 
ambiente.  O uso responsable  dos 
materiais persoais  e  escolares. 

B3.3.Valorar as condutas cotiás en  
relación ás normas de convivencia do  
colexio e realizar un uso responsable  dos 
materiais escolares. 

VSCB3.3.1.Coñece e enumera as 
normas de  convivencia da aula. 

X 
CSC En diferentes días vamos traballando as 

normas da aula a través do diálogo e da 
representación dramática e artística en 
xeral. VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos 

e  razoamentos  sinxelos para valorar 
se  determinadas condutas son  
acordes coas  normas de convivencia 
escolares. 

X 
CSC                

CSIEE 

VSCB3.3.3.Fai uso adecuado do 
material 
ia  l.  

X 
CSC 

D B3.5.Valoración da igualdade de dereitos 
entre  homes e mulleres na familia e na 
escola. 

B3.4. Participar activamente na vida  
cívica valorando  a igualdade  de  
dereitos  e  corresponsabilidade de 
homes e mulleres. 

VSCB3.4.1. Realiza  diferentes tipos  
de actividades independentemente do 
seu sexo. 

X 
CSC Somos distintos pero temos intereses 

comúns e os mesmos dereitos.  
Xogamos a xogos no que se introduzca o 
intercambio de roles  que 
tradicionalmente estaban diferenciados 
por sexos 

VSCB3.4.2.Colabora con persoas do 
outro  sexo en diferentes  situacións 
escolares. 

X 
CSC 

N B3.6.A educación viaria. As normas básicas  
de  educación viaria. Sinais de tráfico para os 
peóns ou peoas. 

B3.5.   Valorar   as   normas   de 
Seguridade viaria. 

VSCB3.5.1.Colabora en campañas 
escolares  sobre a importancia do 
respecto das  normas  de educación 
viaria. 

X 
CSC                

CSIEE 
Aprendemos a diferenciar algunhas 
sinais de tráfico sinxelas . 
Aprendemos a cruzala calle 
interpretando o semáforo. 

VSCB3.5.2. Recoñece e interpreta o 
significado  dos sinais de tráfico de 
uso frecuente. 

X 
CSC 
CAA 

VSCB3.5.3. Explica oralmente a 
importancia de interpretar os sinais. 
 
respectarossinaisdetráfico. 

X 
CSC 
CCL 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

M  B1.1. O autocoñecemento. A autopercepción. 
A imaxe dun mesmo/a. As calidades persoais. 
A percepción das emocións. O 
recoñecemento das emocións. A linguaxe 
emocional. 

 B1.1. Crear unha imaxe positiva dun 
mesmo/a en base ás autopercepcións e  

 autodescrición de calidades. 

 VSCB1.1.1. Recoñece e describe 
verbalmente os seus estados de 
ánimo en composicións libres. 

 CSC 
CCL 

Describe verbalmente as suas características 
físicas e estados de ánimo e dos seus 
compañeiros en composicións libres. 

A 
M 

 B1.2. As emocións. Identificación, 
recoñecemento, expresión e verbalización. 
Asociación pensamento-emoción.  

 B1.3. O autocontrol. A regulación dos 
sentimentos. As estratexias de 
reestruturación cognitiva.  

 B1.2.Estruturar un pensamento efectivo 
empregando as emocións de forma 
positiva. 

 VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a 
sentimentos negativos e emprega 
estratexias sinxelas para 
transformalos. 

X 

 

CSC 
CSIEE 

Describe verbalmente todo aquelo que nos fai 
sentir mal, e entre todos falamos e 
reflexionamos para cambialo. 

 VSCB1.2.2. Motívase mediante 
estratexias sinxelas de pensamento 
en voz alta durante o traballo 
individual e grupal. 

 CSIEE 
CAA 

Realiza exercicios orais e dramatizacións 
axeitadas de motivación. 

 VSCB1.2.3. Realiza un adecuado 
recoñecemento e identificación das 
súas emocións. 

 

 

CCL 
CSIEE 

Expresamos con debuxos de caras as nosas 
emocións: alegría, tristeza , enfado  
aburrimiento… 

 VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a 
preguntas de persoas adultas, os 
seus sentimentos, necesidades e 
dereitos, á vez que respecta os dos e 
das demais nas actividades 
cooperativas. 

X 

 

CCL 
CSC 

Comentamos entre todos como nos sentimos e 
por qué. 

 

B  B1.4. A responsabilidade. O sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e ás 
demais persoas. A realización responsable das 
tarefas escolares. A motivación. 

 B1.3. Desenvolver o propio potencial, 
mantendo unha motivación extrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos 
individuais e compartidos. 

 VSCB1.3.1. Asume as súas 
responsabilidades durante a 
colaboración. 

X 

 

CSC 
CSIEE 

Dramatización:Uns representan os maiores 
Pais, nais, mestres… e outros os nenos. En 
situacións  nas que sexa necesario a 
responsabilidade para resolvelas ben. Logo 
cambiamos os papeis. 

 VSCB1.3.2. Realiza, respondendo a 
preguntas de persoas adultas, unha 
autoavaliación responsable da 
execución das tarefas. 

 CSC 
CAA 

Cubre unha ficha de seguemento sobre a 
avaliación das súas propias tarefas. 

B 
M 

 B1.5. A autonomía persoal e a autoestima. 
Seguridade nun mesmo e nunha mesma, 
iniciativa, autonomía para a acción, confianza 

 B1.4. Adquirir capacidades para tomar 
decisións, manexando as dificultades para 
superar frustracións e sentimentos 

 VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento 
creativo na formulación de propostas 
de actuación. 

 CSC 
CSIEE 

Participa activamente na elaboración dun 
xornal de aula, aportando noticias escolares. 
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nas propias posibilidades. A toma de 
decisións persoal meditada. Tolerancia á 
frustración. 

negativos ante os problemas.  VSCB1.4.2. Toma iniciativas de 
actuación durante a colaboración. 

 CSC 
CSIEE 

Na elaboración de dito xornal escolar cada un 
asumirá unha función. 

A 
C 

 B1.6. A iniciativa. A automotivación. A 
autoproposta de desafíos. 

 B1.5. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común. 

 VSCB1.5.1.Participa con interese na 
resolución de problemas escolares. 

 CSIEE 
CSC 

Roda para solucionar conflitos. Un neno expón 
un problema e entre todos tratan de  axudalo a 
resolvelo aportando a súa visión dos feitos. 

 VSCB1.5.2. Define e formula 
claramente problemas de 
convivencia. 

 CSC 
CCL 

En diferentes días vamos traballando as normas 
da aula a través do diálogo e da representación 
dramática e artística en xeral. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

M  B2.1. As habilidades de comunicación. A 
percepción e o emprego do espazo físico na 
comunicación. Os elementos da 
comunicación non verbal que favorecen o 
diálogo: ton de voz e maneira de falar. 
Adecuación a diferentes contextos. 

 B2.1. Expresar opinións, sentimentos e 
emocións, empregando coordinadamente 
a linguaxe verbal e non verbal. 

 VSCB2.1.1 Expresar con claridade 
sentimentos e emocións. 

X 

 

CCL 
CSC 

CSIEE 

Falamos de cousas de interés  dos nenos 
respectando a quenda de palabra. 

 

 VSCB2.1.2.Emprega a comunicación 
verbal en relación coa non verbal en 
exposicións orais para expresar 
opinións, sentimentos e emocións. 

 CAA 
CSIEE 

Traballamos a expresión corporal das 
emocións a traves de actividades de 
movemento libre con música. 
 

 VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para 
comunicar afectos e emocións con 
amabilidade. 

 CCL 
CSC 

Traballamos a comunicación non verbal a 
través da danza , da expresión libre. 

 

M 
E 

 B2.2. A aserción. Exposición e defensa das 
ideas propias con argumentos fundados e 
razoables empregando estratexias de 
comunicación construtivas. 

 B2.2. Empregar a aserción.  VSCB2.2.1. Emprega a linguaxe 
positiva. 

X 

 

CCL 
CSC 

Facemos unha roda, todos agarrados da man, e 
cada neno irá comentando aspectos positivos 
do compañeiro que ten a súa dereita. 

C 
M 

 B2.3. A intelixencia interpersoal. A empatía: 
atención, escoita activa, observación e análise 
de comportamentos. O altruísmo. 

 B2.3. Establecer relacións interpersoais 
positivas empregando habilidades sociais. 

 VSCB2.3.1. Emprega diferentes 
habilidades sociais básicas. 

X 

 

CSC Falamos de cousas de interés  dos nenos 
respectando a quenda de palabra. 
 

A  B2.4. O respecto, a tolerancia e a valoración 
das demais persoas. As diferenzas culturais. 
Análise de situacións na escola e fóra dela 
que producen sentimentos positivos ou 
negativos no alumnado. 

 B2.5. A diversidade. Respecto polos costumes 
e modos de vida diferentes ao propio. 

 B2.4. Actuar con tolerancia 
comprendendo e aceptando as 
diferenzas. 

 VSCB2.4.1. Identifica distintas 
maneiras de ser e actuar. 

 CSC 
CSIEE 

A través da mímica representamos distintas 
maneiras de ser e actuar. 

 VSC2.4.2. Identifica necesidades dos 
compañeiros e compañeiras, resalta 
as súas calidades e emite 
cumprimentos. 

 CSC 
CSIEE 

A través da mímica representamos distintas 
maneiras de ser e actuar. 

C 
M 

 B2.6. As condutas solidarias. A disposición de 
apertura cara aos demais: compartir puntos 
de vista e sentimentos. As dinámicas de 
cohesión de grupo. 

 B2.5. Contribuír á mellora do clima do 
grupo amosando actitudes cooperativas e 
establecendo relacións respectuosas. 

 VSCB2.5.1. Forma parte activa das 
dinámicas do grupo. 

X 

 

CSC 
CSIEE 

Traballo en grupo sobre unha acción solidaria 

 VSCB2.5.2 Establece e mantén 
relacións emocionais amigables, 

 CSC 
CSIEE 

Utilizamos a relaxación  como forma de sentir e 
comunicar mentalmente cos demais. 
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baseadas no intercambio de afecto e 
a confianza mutua. 
 
 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

B 
M 

 B3.1. Aplicación dos valores cívicos en 
situacións de convivencia no contorno 
inmediato (familia, centro escolar, grupo, 
amizades, localidade). Desenvolvemento de 
actitudes de comprensión e solidariedade. 
Valoración do diálogo para solucionar os 
conflitos de intereses en relación coas demais 
persoas. 

 B3.2. Responsabilidade no exercicio dos 
dereitos e dos deberes individuais nos grupos 
nos que se integra e participación nas tarefas 
e decisións. 

 B3.1. Resolver problemas en 
colaboración, poñendo de manifesto unha 
actitude aberta cara aos demais e 
compartindo puntos de vista e 
sentimentos.  

 VSCB3.1.1. Establece relacións de 
confianza cos iguais e as persoas 
adultas.  

 CSC 
CSIEE 

Facemos unha roda da amistade. Transmitimos 
cariño a traverso das mans. 

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

 CSC 
CSIEE 

Abrazámonos e sentímonos unidos como 
grupo. 

B  B3.3. A interdependencia e a cooperación. A 
interdependencia positiva e a participación 
equitativa. As condutas solidarias. A 
aceptación incondicional do outro. A 
resolución de problemas en colaboración. 
Compensación de carencias dos e das demais. 
A disposición de apertura cara ao outro, 
compartir puntos de vista e sentimentos.  

 B3.4. Estruturas e técnicas da aprendizaxe 
cooperativa. 

 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. 

X 

 

CAA 
CSIEE 
CSC 

Elaboración dun conto entre todos. 

 VSCB3.2.2. Respecta as regras 
durante o traballo en equipo. 

X 

 

CSC Faremos un baile grupal onde os nenos teñen 
que respectar as normas do mesmo. 

A  B3.5. Elaboración de normas de convivencia 
da aula e do centro positivas, facilitadoras e 
asumidas polo grupo e pola comunidade. 
Valoración da necesidade de normas 
compartidas que regulan a convivencia 
frutífera no ámbito social. 

 B3.3. Implicarse na elaboración e no 
respecto das normas da comunidade 
educativa, empregando o sistema de 
valores persoal que constrúe a partir dos 
valores universais. 

 VSCB3.3.1. Coñece e enumera as 
normas da aula. 

X 

 

CCL 
CSC 

Elaboración dun cartel coas normas de aula. 

 VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos 
de razoamento sinxelos para valorar 
se determinadas condutas son 
acordes coas normas de convivencia 
escolares. 

 CSC 
CSIEE 

Ante un determinado conflicto reflexionamos 
en grupo sobre si determinadas condutas son 
acordes coas normas de convivencia escolares. 

 VSCB3.3.3 Participa na elaboración 
das normas da aula 

 CCL 
CSC 

CSIEE 

En diferentes días vamos traballando as normas 
da aula a través do diálogo e da representación 
dramática e artística en xeral. 

 VSCB3.3.4. Respecta as normas do 
centro escolar. 

 CSC Faremos un mural coas normas do centro 
escolar. 

C  B3.6. A resolución de conflitos. A linguaxe 
positiva na comunicación de pensamentos, 

 B3.4. Participar activamente na vida cívica 
de forma pacífica e democrática 

 VSCB3.4.1. Resolve problemas 
persoais da vida escolar mantendo 

X CSC 
CSIEE 

Algún neno espón un problema reciente e entre 
todos, falando,tratamos de buscarlle solucións. 
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intencións e posicionamentos persoais.  transformando o conflito en oportunidade 
e usando a linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos persoais. 

unha independencia adecuada á súa 
idade. 

 

 VSCB3.4.2. Escoita as razón das 
persoas coas que entra en conflito, 
compréndeas, na medida das súas 
posibilidades e exponas oralmente. 

 CCL 
CSIEE 
CSC 

Representación mímica de conflictos. O xogo do 
xuíz, o fiscal e o avogado defensor. 

 VSCB3.4.3. Identifica as emocións e 
os sentimentos das partes en 
conflito. 

 CSC 
CSIEE 

Representación mímica de conflictos. O xogo do 
xuíz, o fiscal e o avogado defensor. 

 VSCB3.4.4. Explica conflitos, causas e 
as súas posibles solucións, tendo en 
conta os sentimentos básicos das 
partes. 

 CSC 
CCL 

Facemos unha roda da amistade. Transmitimos 
cariño a traverso das mans. 

A  B3.7. Os dereitos e deberes. A declaración 
dos Dereitos do Neno: alimentación, vivenda 
e xogo. Igualdade de dereitos dos nenos e 
nenas no xogo e no emprego dos xoguetes. 

 B3.5. Analizar, en relación coa experiencia 
de vida persoal, a necesidade de 
preservar os dereitos á alimentación, á 
vivenda e ao xogo de todos os nenos e 
nenas do mundo. 

 VSCB3.5.1. Representa plasticamente 
a necesidade da alimentación, a 
vivenda e o xogo para os nenos e as 
nenas. 

 CSC 
CCAC 

Faremos un mural con hábitos de alimentación, 
normas de comportamento na vivenda e tamén 
do xogo. 

 VSCB3.5.2. Explica as consecuencias 
para os nenos e para as nenas dunha 
mala alimentación, a falta de vivenda 
digna e a imposibilidade de xogar. 

 CSC 
CL 

CSIEE 

A través da lectura na aula de contos 
explicamos as consecuencias para os nenos e 
para as nenas dunha mala alimentación, a falta 
de vivenda digna e a imposibilidade de xogar. 

 VSCB3.5.3. Respecta a igualdade de 
dereitos dos nenos e das nenas no 
xogo e no emprego dos xoguetes. 

X 

 

CSC Abrazámonos e sentímonos unidos como 
grupo. 

D 
M 

 B3.8. As diferenzas de sexo como un 
elemento enriquecedor. Análise das medidas 
que contribúen a un equilibrio de xénero e a 
unha auténtica igualdade de oportunidades. 
Valoración da igualdade de dereitos de 
homes e de mulleres na familia e no mundo 
laboral e social. 

 B3.6. Participar activamente na vida cívica 
valorando a igualdade de dereitos e 
corresponsabilidade entre homes e 
mulleres. 

 VSCB3.6.1. Colabora con persoas do 
outro sexo en diferentes situacións 
escolares. 

 CSC 
CCL 

Xogamos a xogos no que se introduzca o 
intercambio de roles  que tradicionalmente 
estaban diferenciados por sexos 

 VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de 
actividades independentemente do 
seu sexo. 

X 

 

CSC 
CSIEE 

Dramatizamos un xogo no que os nenos fagan 
tareas de nenas e viceversa. 

C 
K 

 B3.9. Hábitos de prevención de enfermidades 
e accidentes no ámbito escolar e doméstico.  

 B3.10. Actitudes e estratexias de promoción 
de formas de vida saudable e de calidade. 

 B3.7. Tomar medidas preventivas, 
valorando a importancia de previr 
accidentes domésticos. 

 VSCB3.7.1. Valora a importancia do 
coidado do corpo e a saúde e de 
previr accidentes domésticos. 

X 

 

CSIEE A través de algunha canción os nenos 
dramatizan hábitos de hixiene, saúde e de 
prevención de accidentes domésticos 

 VSCB3.7.2. Razoa as repercusións de 
determinadas condutas de risco 
sobre a saúde e a calidade de vida. 

 CCL 
CSIEE 

Facemos unha roda onde cada un dará a sua 
opinión sobre as condutas de risco sobre saúde 
e calidade de vida. 

 VSCB3.7.3.Expresa as medidas 
preventivas dos accidentes 
domésticos máis frecuentes. 

 CCL 
CSC 

Faremos unha obra de teatro sobre medidas 
preventivas dos accidentes domésticos máis 
frecuentes. 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 
M K B1.1.  O  autocoñecemento. Identificación 

das características persoais e dos trazos de 
identidade, as propias capacidades e 
necesidades. 
B1.2.  Habilidades comunicativas. 
Expresión de vivencias e sentimentos de 
forma construtiva. 

B1.1. Crear unha imaxe positiva dun 
mesmo/a tomando decisións meditadas 
e responsables, baseadas nun bo 
autoconcepto. 

VSCB1.1.1. Reflexiona sobre os 
trazos característicos da súa 
personalidade e verbaliza as 
conclusións. 

X CSC                
CSIEE 

Facer unha pequena redacción 
na que expresen as cousas 
positivas da súa personalidade 
ou forma de ser. 

VSCB1.1.2. Expresa a  percepción da  
súa propia identidade, integrando a 
representación que fai dun mesmo e a 
imaxe que expresan os demais. 

 CSC 
 

CCL 

M B1.3. O autoconcepto. A autovaloración; os 
trazos de personalidade. A autoconciencia 
emocional. A respectabilidade e a 
dignidade persoal. O estilo persoal positivo. 

B1.2. Construír o estilo persoal 
baseándose na respectabilidade e na 
dignidade persoal 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e 
ás demais persoas. 

X CSC                
CCL                

CSIEE 

Elaboración dun mural cós 
dereitos dos nenos e os seus 
compromisos e deberes. 

A M B1.4. As emocións. Identificación, 
recoñecemento, expresión e verbalización. 
Causas e consecuencias. Asociación 
pensamento-emoción. 
B1.5.O autocontrol. A regulación dos 
sentimentos. As  estratexias de  
reestruturación cognitiva. A resiliencia. 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo 
empregando as emocións de forma 
positiva. 

VSCB1.3.1 Aplica o autocontrol á 
toma de decisión. 

 CSC                
CSIEE 

Escribir nas libretas os seus 
propios criterios para confiar 
nunha persoa e sinalar os 
criterios que usan para confiar 
nos seus amigos ou 
compañeiros. 

VSCB1.3.2. Realiza un adecuado 
recoñecemento e  identificación das 
súas emocións e das demais persoas. 

X CSC                
CSIEE 

VSCB1.3.3. Expresa os  seus 
sentimentos, necesidades e dereitos, á 
vez que respecta os dos e das demais 
nas actividades cooperativas. 

X CSC                 
CSIEE 

 
CCL 
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B M B1.6. A responsabilidade. O sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e aos 
demais. Valoración do erro como factor de 
aprendizaxe e mellora. 

B1.4. Desenvolver o propio potencial, 
mantendo unha motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos 
individuais e compartidos. 

VSCB1.4.1. Traballa en equipo 
valorando o esforzo individual e 
colectivo para a consecución de 
obxectivos. 

X CSC                
CSIEE 

Facer unha pequena redacción 
na que expresen as cousas 
positivas da súa personalidade 
ou forma de ser. 

VSCB1.4.2.Asume as súas 
responsabilidades durante a 
colaboración. 

 CSC                
CSIEE 

VSCB1.4.3. Realiza unha 
autoavaliación responsable da 
execución das tarefas con axuda 
dunha persoa adulta. 

X CSC                
CAA                

CSIEE 

M B1.7. A autonomía persoal e a autoestima. 
Seguridade nun mesmo, iniciativa, autonomía 
para a acción, confianza nas propias 
posibilidades. A toma de decisións persoal 
meditada. Tolerancia á frustración. 

B1.5. Adquirir capacidades para tomar 
decisións de forma independente, 
manexando as dificultades para superar 
frustracións e  sentimentos negativos 
ante os problemas. 

VSCB1.5.1. Emprega algunha estratexia 
para facer fronte á incerteza, ao 
medo ou ao fracaso. 

 CSC                
CSIEE 

Debuxar cousas que lles fagan 
sentir medo ou lles fagan 
sentirse mal. 

A B1.8. A iniciativa persoal. As accións 
creativas. A consecución de logros. 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.6.1. Participa na resolución 
de problemas escolares con 
seguridade e motivación. 

X CSIEE               
CSC 

Clasificar e encontrar regras 
xerais de educación. 

VSCB1.6.2.  Define  e  formula  
claramente problemas de 
convivencia. 

X CSC                
CCL 

Clasificar as regras de educación na escola. 

B B1.9. A responsabilidade. Causas e 
consecuencias das accións propias. A toma 
de decisións persoais meditadas: técnicas e 
recursos. O sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e aos demais. A 
asunción dos propios actos. 

B1.7. Propoñerse desafíos e levalos a cabo 
mediante unha toma de decisión persoal, 
meditada e responsable, desenvolvendo 
un  bo  sentido do compromiso respecto 
a un mesmo e 
ás demais persoas. 

VSCB1.7.1.Reflexiona, respondendo a 
preguntas, as consecuencias das súas 
accións. 

X CSC                
CCL                

CSIEE 

Clasificar agora as regras de 
educación na casa, na familia. 

VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de 
respecto cara aos demais en 
situacións formais e informais da 
interacción social. 

 CSC                
CSIEE 

Clasificar as regras de 
educación na rúa. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 
M B2.1. As habilidades de comunicación. A 

percepción e o emprego do espazo físico na 
comunicación. Os elementos da 
comunicación non verbal que favorecen o 
diálogo: ton de voz e maneira de falar. 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e 
emocións,empregando coordinadamente 
a linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade 
opinións, sentimentos e emocións. 

X CCL                
CSC                

CSIEE 

Debate en grupo sobre as 
cousas que lles fan sentir mal. 
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Adecuación a diferentes contextos. VSCB2.1.2.Emprega apropiadamente 
os elementos da  comunicación 
verbal  e  non verbal, en consonancia 
cos sentimentos. 

 CCL 
CSC 

Debuxar cousas que lles fan sentir ben. 

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación 
verbal en relación coa non verbal en 
exposicións orais. 

 CCL                
CAA                

CSIEE 

Expresar xestualmente 
sensacións (medo, sorpresa, 
tristura, ledicia,amor…) 

VSCB2.1.4.  Expón   
respectuosamente  os argumentos. 

 CCL 
CSC 

 

B M E B2.2. Estratexias da linguaxe oral como 
instrumento de comunicación: escoitar, 
preguntar, argumentar. 

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o  
pensamento de  perspectiva con 
empatía. 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais 
e entende a comunicación desde o 
punto de vista da persoa que fala. 

X CSC 
CCL 

“Sentimos” 

- Coloquio sobre o que sabemos dos 
sentimentos. 

- Poñemos cara a cada sentimento. 

VSCB2.2.2. Colabora en proxectos 
grupais escoitando activamente, 
demostrando interese polas outras 
persoas. 

X CAA                
CSIEE               
CSC                
CCL 

 

C M E B2.3. A comunicación expresiva. Os 
elementos da comunicación que favorecen o 
diálogo. Iniciación, mantemento e 
finalización de conversas. Identificación, 
recoñecemento e análise de hábitos que 
facilitan e dificultan a comunicación. 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar 
conversas cunha maneira de falar 
adecuada aos  interlocutores e  ao 
contexto, tendo en conta os factores que  
inhiben a  comunicación para superar 
barreiras e os que permiten lograr 
proximidade. 

VSCB2.3.1.Comunícase empregando 
expresións para mellorar a 
comunicación. 

 CCL 
CSC 

 

VSCB2.3.2.  Amosa  interese  polos   
seus interlocutores. 

 CCL 
CSC 

 

E M B2.4. A aserción. Exposición e defensa das 
ideas propias con  argumentos fundados e  
razoables empregando estratexias de 
comunicación construtivas. 

B2.4. Empregar a aserción. VSCB2.4.1. Expresa abertamente as 
propias ideas. 

X CCL                
CSC                

CSIEE 

“O mural dos sentimentos” 
Colocamos a caras de cartolinas 
(emoticonos) co sentimento 
escrito que lle corresponde. 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe 
positiva. 

 CCL                
CSC 

 

M B2.5. O diálogo. A busca do mellor 
argumento. A creación de pensamentos 
compartidos a través do diálogo. A inferencia 
e o sentido da expresión dos e das demais. A 
escoita activa e a axuda. 

B2.5. Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas para 
atopar o mellor argumento. 

VSCB2.5.1 Relaciona, con axuda dunha 
persoa adulta, diferentes ideas e 
opinións para atopar os seus aspectos 
comúns. 

X CCL                
CSC                
CAA 
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C M B2.6.A intelixencia interpersoal. A 
empatía: atención, escoita activa, 
observación e análise de comportamentos. 
O altruísmo. 

B2.6. Establecer relacións interpersoais 
positivas empregando habilidades sociais. 

VSCB2.6.1. Emprega diferentes 
habilidades 
 
sociais básicas. 

X CSC Elaboración dunha lista na libreta das 
cousas que me gustan, as que fago ben e as 
que debo mellorar. 

VSCB2.6.2. Participa activamente en 
actividades que contribúen á 
cohesión dos grupos sociais aos que 
pertence. 

X CSC                
CSIEE 

 

A B2.7. O respecto, a tolerancia e a 
valoración do outro. Análise de situacións 
na escola e fóra dela que producen 
sentimentos positivos ou negativos no 
alumnado. 

B2.7. Actuar con tolerancia 
comprendendo e  aceptando as 
diferenzas. 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as 
diferenzas 
 
individuais. 

X CSC  

VSCB2.7.2. Recoñece, e identifica as 
calidades 
 
doutras persoas. 

 CSC Escolle a teu personaxe favorito… 
Debatemos por que che gustaría ser como 
el, que é oque máis che gusta, lle 
cambiarías algo? C M B2.8. As condutas solidarias. A  disposición 

de apertura cara aos demais: compartir 
puntos de vista e sentimentos. As dinámicas 
de cohesión de grupo. 

B2.8. Contribuír á mellora do clima do 
grupo, amosando actitudes cooperativas 
e establecendo relacións respectuosas. 

VSCB2.8.1. Forma parte activa das 
dinámicas 
 
do grupo. 

 CSC                
CSIEE 

 

VSCB2.8.2. Establece e mantén 
relacións emocionais amigables, 
baseadas no intercambio de afecto e a 
confianza mutua. 

X CSC                
CSIEE 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

B M B3.1. Responsabilidade no exercicio dos 
dereitos e dos deberes individuais nos 
grupos en que se integra e participación nas 
tarefas e decisión destes. A disposición de 
apertura cara ao outro, ao compartir 
puntos de vista e sentimentos. 

B3.1. Resolver problemas en 
colaboración, poñendo de manifesto 
unha actitude aberta cara aos demais e 
compartindo puntos de vista e 
sentimentos. 

VSCB3.1.1. Establece relacións de 
confianza 
 
cos iguais e coas persoas adultas. 

X CSC                
CSIEE 

Comentamos… 

- Debate sobre a 
democracia. 

- Qué é, que significa? 

- No colexio existe a 
democracia, por que? 

VSCB3.1.2. Desenvolve proxectos e 
resolve problemas en colaboración. 

 CSC                
CSIEE 

VSCB3.1.3. Pon de manifesto unha 
actitude aberta cara ás demais 
persoas compartindo puntos de 
vista e sentimentos durante a 
interacción social na aula. 

X CSC                
CSIEE 

B B3.2.  A  interdependencia e  a  
cooperación. A interdependencia  positiva   
e   a   participación equitativa. As condutas 

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 

Axudamónos… 
 
-Traballo en grupos. 
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solidarias. A aceptación incondicional do 
outro. A resolución de problemas en 
colaboración. Compensación de carencias dos 
e das demais. A disposición de apertura 
cara ao outro, o compartir puntos de vista e 
sentimentos. B3.3.  Estruturas  e   técnicas  
da   aprendizaxe cooperativa. 

VSCB3.2.2. Practica as estratexias 
de axuda entre iguais. 

 CAA                
CSIEE               
CSC 

 
-Por que escollinte a eses 
compañeiros para que 
formaran parte do teu grupo? 
 
-Que cousas farías si alguén do 
grupo non está a gusto nel? 

VSCB3.2.3. Practica as estratexias 
de axuda entre iguais. 

 CAA                
CSIEE               
CSC 

VSCB3.2.4. Respecta as  regras 
durante o traballo en equipo. 

X CSC 

VSCB3.2.5. Emprega
 destrezas de 
interdependencia positiva. 

 CSC                
CSIEE               
CAA 

 

A B3.4. Elaboración de normas de convivencia da 
aula e do centro positivas, facilitadoras e 
asumidas polo grupo e pola comunidade. 
Valoración da necesidade de normas 
compartidas que regulan a convivencia 
frutífera no ámbito social. 

B3.3. Implicarse na elaboración e no 
respecto das normas da comunidade 
educativa, empregando o sistema de 
valores persoal que constrúe a partir dos 
valores universais. 

VSCB3.3.1.  Participa  na  
elaboración  das normas da aula. 

X CSC                
CSIEE 

Elaboración ou reelaboración 
das normas da clase. 

- As reformulamos 
atendendo aos aspectos 
que debemos mellorar 
como grupo. 

VSCB3.3.2. Respecta as normas do 
centro escolar. 

X CSC 

C M B3.5. A resolución de conflitos. A linguaxe 
positiva na comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos persoais. A  
transformación do conflito en 
oportunidade. 

B3.4. Participar activamente na vida 
cívica de forma pacífica e democrática 
transformando o  conflito en 
oportunidade, coñecendo e empregando 
as fases da mediación e usando a 
linguaxe positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos, 
coa axuda dunha persoa adulta, de 
modo construtivo. 

X CSC                
CSIEE 

Que farías ti? 
 
-se ves unha pelexa no patio do 
colexio. 
 
-Si necesitas un libro para ler na 
clase e esquecíchelo na túa 
casa? 
 
-Si algún compañeiro non 
lembra algunha nora de clase? 
Como se llo dirías? 

VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe 
positiva na comunicación de 
pensamentos e intencións nas 
relacións interpersoais. 

 CCL 
CSC 

VSCB3.4.3. Analiza as emocións e 
sentimentos das partes en conflito. 

 CSC                
CSIEE 

A B3.6. Identificación, recoñecemento e 
valoración dos dereitos de todos os nenos e 
de todas as nenas do mundo recoñecidos nas 
declaracións universais, no  Estatuto  de  
autonomía  de  Galicia  e  na Constitución 
española. 

B3.5. Comprender a importancia dos 
dereitos da infancia valorando as 
condutas que os protexen. 

VSCB3.5.1. Expón os  dereitos 
básicos da infancia. 

 CSC 
CCL 
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D M B3.7. As diferenzas de sexo como un 
elemento enriquecedor. Análise das medidas 
que contribúen a un equilibrio de xénero e a 
unha auténtica igualdade de oportunidades. 
Identificación e rexeitamento de 
desigualdades entre mulleres e homes no 
mundo laboral e na vida cotiá. 

B3.6. Participar activamente na vida 
cívica valorando a igualdade de dereitos 
e  corresponsabilidade de homes e 
mulleres. 

VSCB3.6.1. Colabora con persoas 
do outro sexo en diferentes 
situacións escolares. VSCB3.6.2.  
Realiza   diferentes  tipos   de 
actividades independentemente do 
seu sexo. 

X CSC                
CSIEE               
CSC                

CSIEE 

- Escrebe na túa libreta 
catro oficios ou 
profesión que coñezas. 

- Debatimos sobre quenes 
o realizan, mulleres ou 
homes. 

- Que pensades disto? 

N B3.8. A educación viaria. Respecto cara ás 
normas de mobilidade viaria. Identificación 
das causas e grupos de risco nos accidentes 
de tráfico. 
B3.9. Identificación de actitudes e de 
estratexias persoais e colectivas que 
contribúen a consolidar condutas e hábitos 
viarios correctos. 

B3.7. Valorar as normas de seguridade 
viaria, analizando as causas e  
consecuencias dos accidentes de tráfico. 

VSCB3.7.1. Colabora en campañas 
escolares sobre a importancia do 
respecto das normas de educación 
viaria. 

 CSC                
CSIEE 

 

VSCB3.7.2. Expón as causas de 
diferentes accidentes de tráfico 

X CSC 
CCL 

 

VSCB3.7.3. Explica  as  
consecuencias de diferentes 
accidentes de tráfico. 

 CSC                
CCL                

CMCT               
CD 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

M 
K 

B1.1. O autocoñecemento. Identificación das 
características persoais e dos trazos de 
identidade, as propias capacidades e 
necesidades. 
B1.2. Habilidades comunicativas. Expresión de 
vivencias e sentimentos de forma construtiva. 

B1.1. Crear unha imaxe positiva de un 
mesmo tomando decisións meditadas e 
responsables, baseadas nun bo 
autoconcepto. 

 VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa 
propia identidade relacionando a 
representación que fai de un mesmo e 
a imaxe que expresan das demais 
persoas. 

X CSC 
CCL 

Pensa ,Como es ti?. 
Pensa nalgunhas características que te 
diferencien dos demáis. 
 

VSCB1.1.2.Manifesta verbalmente unha 
visión positiva das súas propias 
calidades e limitacións. 

X CSC 
CCL 
CAA 

Que actividades se che dan ben?Cales non 
tanto? 
Pensa en como che gustaría ser de maior. 
Reflexiona sobre as diferentes situacións 
edipolo menos tres consecuencias de cada 
unha: 
Que pasaría se sempre conseguise o que me 
propoño? 
Que pasaría se fose o mellor do mundo en 

M B1.3. O autoconcepto. A autovaloración; os 
trazos de personalidade. A autoconciencia 
emocional. A respectabilidade e a dignidade 
persoal. O estilo persoal positivo. 

B1.2. Construír o estilo persoal baseándose 
na respectabilidade e na dignidade persoal. 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e ás 
demais persoas. 

X CSC 
CCL 

CSIEE 

Erscribe no caderno tres actividades que podes 
facer sen a axuda dos demáis, e outras tres, nqs 
que necesites aos  outros. 
Dada unha serie de accións , dicir cales son boas 
para a convivencia e cales non. 

VSCB1.2.2. Actúa de forma respectable 
e digna. 

X CSC 
CSIEE 

Reflexiona sobre o que significa ser bo. 
Pensa nunha persoa boa,cómo a imaxinas?Cales 
cres que son as súas calidades? Cres que pensa 
en cómo se senten os demáis? 

M 
A 

B1.4. As emocións. Identificación, 
recoñecemento, expresión e verbalización. 
Causas e consecuencias. Asociación 
pensamento-emoción.  
B1.5. O autocontrol. A regulación dos 
sentimentos. As estratexias de reestruturación 
cognitiva. A resiliencia. 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo e 
independente empregando as emocións de 
forma positiva. 

VSCB1.3.1. Reflexiona, sintetiza e 
estrutura os seus pensamentos. 

X CAA Para que serven as emocións? 
Facer un mural colectivo con palabras que 
indiquen emocións e explicalas entre todos, 
razoando para qué serven. 

VSCB1.3.2. Utiliza estratexias de 
reestruturación cognitiva, de xeito 
guiado, sobre situacións da súa 
realidade.  

X CAA Lembra unha ocasión na que fixeches algo que 
non estaba ben.Cómo te sentiches?Que 
fixeches para sentirte mellor? 

VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma 
de decisións, á negociación e a 
resolución de conflitos, de xeito guiado. 

X CSC 
CSIEE 

Fai unha lista  no teu caderno cos conflitos que 
tiveches a semana pasada.cómo os resolviches? 
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VSCB1.3.4. Expresa os seus 
sentimentos, necesidades e dereitos, á 
vez que respecta os dos e das demais 
nas actividades cooperativas. 

X CSC 
CSIEE 
CCL 

Imaxina e reflexiona.Serías igual de feliz se o 
teu mellor amigo estivese moi triste?Por quE? 
Que farías? 

M 
B 

B1.6. A responsabilidade. O sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e a ás 
demais persoas. Valoración do erro como factor 
de aprendizaxe e mellora. 

B1.4.Desenvolver o propio potencial, 
mantendo unha motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos 
individuais e compartidos. 

VSCB1.4.1. Traballa en equipo 
valorando o esforzo individual e 
colectivo para a consecución de 
obxectivos. 

X CSC 
CSIEE 

Elaborar un mural colectivo sobre accións boas 
para a convivencia. 

VSCB1.4.2. Asume as súas 
responsabilidades durante a 
colaboración. 

X CSC 
CSIEE 

Propoñer a elaboración dun mural 
colectivo.cada alumno responsabilízase de traer 
material. 

 

VSCB1.4.3 Realiza unha autoavaliación 
responsable da execución das tarefas. 

X CSC 
CAA 

CSIEE 

Valorar as consecuencias de non traer dito 
material. 

M B1.7. A autonomía persoal e a autoestima. 
Seguridade nun mesmo e nunha mesma, 
iniciativa, autonomía para a acción, confianza 
nas propias posibilidades. A toma de decisións 
persoal meditada. Tolerancia á frustración. 

B1.5. Adquirir capacidades para tomar 
decisións de forma independente, 
manexando as dificultades para superar 
frustracións e sentimentos negativos ante os 
problemas. 

VSCB1.5.1. Utiliza o pensamento 
creativo na análise de problemas e na 
formulación de propostas de actuación. 

X CSC 
CSIEE 

Investiga e pensa sobre a escravitude infantil. 
Propoñede solucións de forma grupal. 

VSCB1.5.2.Emprega estratexias para 
facer fronte á incerteza, ao medo ou ao 
fracaso. 

X CSC 
CSIEE 

Reflexiona sobre a tristeza, medo, ira,… e 
escribe no teu caderno. 
Ponme triste… 
Algunhas formas para superar a miña tristeza 
son… 

A B1.8. A iniciativa. A automotivación. A 
autoproposta de desafíos.  

B1.6. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.6.1.Participa na resolución de 
problemas escolares con seguridade e 
motivación. 

X CSIEE 
CSC 

Observar durante unha semana os conflictos no 
patio de recreo, para propoñer as distintas 
solucóns na aula. 

VSCB1.6.2. Realiza propostas creativas e 
utiliza as súas competencias para 
abordar proxectos sobre valores sociais. 

X CSC 
CSIEE 
CCEC 

Facer propostas e responsabilizarse delas, para 
manter a orde e a limpeza na aula. 

VSCB1.6.3. Define e formula claramente 
problemas de convivencia. 

X CSC 
CCL 

Escribe no teu caderno que son as normas de 
convivencia e para que serven. 

B B1.9. A Responsabilidade. Causas e 
consecuencias das accións propias. A toma de 
decisións persoais meditadas: técnicas e 
recursos. O sentido do compromiso respecto a 
un mesmo e aos demais.  

B1.7. Propoñerse desafíos e levalos a cabo 
mediante unha toma de decisión persoal, 
meditada e responsable, desenvolvendo un 
bo sentido do compromiso respecto a un 
mesmo e aos demais. 

VSCB.1 7.1.Sopesa as consecuencias das 
súas accións. 

X CSC 
CSIEE 

Explica esta frase:”non podemos ser libres se 
non somos responsables”. 

VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de 
respecto e solidariedade cara aos 
demais en situacións formais e 
informais da interacción social. 

X CSC 
CSIEE 

Escribe no teu caderno cousas das que poidas 
responsabilizarte e das que non. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

M B2.1. As habilidades de comunicación. A B2.1. Expresar opinións, sentimentos e VSCB2.1.1. Expresar con claridade e X CCL Pensa e dialoga cos teus compañeiros sobre o 
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percepción e o emprego do espazo físico na 
comunicación. Os elementos da comunicación 
non verbal que favorecen o diálogo: ton de voz 
e maneira de falar. Adecuación a diferentes 
contextos. 

emocións, empregando coordinadamente a 
linguaxe verbal e non verbal. 

coherencia opinións, sentimentos e 
emocións. 

CSC 
CSIEE 

que significa sentir. 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente 
os elementos da comunicación verbal e 
non verbal, en consonancia cos 
sentimentos. 

X CCL 
CSC 

Elaborar por grupos un mural  debuxando os 
diferentes sentimentos . 

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación 
verbal en relación coa non verbal en 
exposicións orais. 

X CCL 
CAA 

CSIEE 

Explica aos compañeiros un sentimento do 
mural anterior utilizando unha linguaxe 
respetuosa. 

VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os 
argumentos. 

X CCL 
CSC 

Explica aos compañeiros un sentimento do 
mural anterior utilizando unha linguaxe 
respetuosa 

B B2.2. A comunicación receptiva. A escoita 
activa. Estratexias da linguaxe oral como 
instrumento de comunicación: escoitar, 
preguntar, argumentar. 

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o 
pensamento de perspectiva con empatía. 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e 
entende a comunicación desde o punto 
de vista da persoa que fala. 

X CSC 
CCL 

Despois de visualizar un video, fai un traballo 
expoñendo a idea principal do mesmo. 

VSCB2.2.2. Realiza actividades 
cooperativas detectando os 
sentimentos e pensamentos que 
subxacen no que se está a dicir. 

X CCL 
CSC 

CSIEE 

Posta en común sobre o video visualizado. 

VSCB2.2.3. Colabora en proxectos 
grupais escoitando activamente, 
demostrando interese polas outras 
persoas. 

X CAA 
CSIEE 
CSC 
CCL 

Colaborar na decoración do colexio nas 
diferentes conmemoracións. 

C 
M 
E 

B2.3. Os elementos da comunicación que 
favorecen o diálogo. Iniciación, mantemento e 
finalización de conversas. Identificación e 
recoñecemento de hábitos que facilitan e 
dificultan a comunicación. 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar conversas 
cunha maneira de falar adecuada aos 
interlocutores e ao contexto, tendo en conta 
os factores que inhiben a comunicación para 
superar barreiras e os que permiten lograr 
proximidade. 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando 
expresións para mellorar a 
comunicación e facilitar o achegamento 
co seu interlocutor nas conversas. 

X CCL 
CSC 

Elabora unha entrevista. 

VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus 
interlocutores. 

X CCL 
CSC 

 

E 
M 

B2.4. A aserción. Exposición e defensa das ideas 
propias con argumentos fundados e razoables 
empregando estratexias de comunicación 
construtivas. 

B2.4. Empregar a aserción. VSCB2.4.1. Expresa abertamente as 
propias ideas e opinións. 

X CCL 
CSC 

CSIEE 

Pensa, mediante algunhas preguntas nas 
ocasións en que podes loitar polo que cres. 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. X CCL 
CSC 

Facer unha listaxe comunitaria con frases cunha 
mensaxe positiva. 

M B2.5. O diálogo. A busca do mellor argumento. 
A creación de pensamentos compartidos a 
través do diálogo.  

B2.5. Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas para atopar 
o mellor argumento. 

VSCB2.5.1. Relaciona diferentes ideas e 
opinións para atopar os seus aspectos 
comúns. 

X CCL 
CSC 
CAA 

Facer un debate sobre un tema proposto . 

C 
M 

B2.6.A intelixencia interpersoal. A empatía: 
atención, escoita activa, observación e análise 
de comportamentos. O altruísmo. 

B2.6. Establecer relacións interpersoais 
positivas empregando habilidades sociais. 

VSCB2.6.1. Emprega diferentes 
habilidades sociais. 

X CSC Recorde e escribe no teu caderno un momento 
en que te comportes demaneira intelixente e 
outro en que non o fagas. 
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VSCB2.6.2. Participa activamente en 
actividades grupais e reflexiona sobre a 
súa contribución á cohesión dos grupos 
sociais aos que pertence. 

X CSC 
CSIEE 

Explica unha situación na que te sentiches ben e 
outra na que te sentiches mal nun ha actividade 
grupal. 

A 
O 

B2.7. O respecto, a tolerancia e a valoración do 
outro. As diferenzas culturais. Análise de 
situacións na escola e fóra dela que producen 
sentimentos positivos ou negativos no 
alumnado. 
B2.8 A diversidade. Respecto polos costumes e 
modos de vida diferentes ao propio. 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e 
aceptando as diferenzas. 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as 
diferenzas individuais. 

X CSC Contesta as seguintes preguntas: 
En que te diferencias dos teus amigos? 
Paréceche ben ser distinto dos demáis en algo? 
Por que? 

VSCB2.7.2. Recoñece, identifica e 
expresa as calidades doutras persoas. 

X CSC Explica esta frase:”as diferenzas fan que  o 
mundo sexa moito máis rico”. 

C 
M 

B2.9 As condutas solidarias. A disposición de 
apertura cara aos demais: compartir puntos de 
vista e sentimentos. As dinámicas de cohesión 
de grupo. 

B2.8. Contribuír á mellora do clima do grupo 
amosando actitudes cooperativas e 
establecendo relacións respectuosas. 

VSCB2.8.1. Forma parte activa das 
dinámicas do grupo. 

X CSC 
CSIEE 

Cres que poderías axudar ti só ou é mellor 
cooperar con máis persoas? 

VSCB2.8.2. Establece e mantén 
relacións emocionais amigables, 
baseadas no intercambio de afecto e a 
confianza mutua. 

X CSC 
CSIEE 

Explica as vantaxes de cooperar na realización 
dunha determinada tarefa. 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

B 
M 

B3.1. Responsabilidade no exercicio dos 
dereitos e dos deberes individuais nos grupos 
nos que se integra e participación nas tarefas e 
decisión destes. A disposición de apertura cara 
ao outro, ao compartir puntos de vista e 
sentimentos. 

B3.1. Resolver problemas en colaboración, 
poñendo de manifesto unha actitude aberta 
cara aos demais e compartindo puntos de 
vista e sentimentos.  
 

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e 
resolve problemas en colaboración. 

X CSC 
CSIEE 

Dadas distintas situacións explica que farías e se 
che gustaría ser responsable delas. 
Fsi unha lista de responsabilidades para este 
curso. 

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha 
actitude aberta cara aos demais 
compartindo puntos de vista e 
sentimentos durante a interacción 
social na aula. 

X CSC 
CSIEE 

Pensa nun problema que teñas neste momento 
e trata de buscarlle solucións. 
CComenta con amigos un problema.Pídelles a 
súa opinión, e se cadra danche boas ideas que 
non se che ocorreran a ti. 

B B3.2. A interdependencia e a cooperación. A 
interdependencia positiva e a participación 
igualitaria. As condutas solidarias. A aceptación 
incondicional do outro. A resolución de 
problemas en colaboración. Compensación de 
carencias dos e das demais. A disposición de 
apertura cara ao outro, ao compartir puntos de 
vista e sentimentos.  
B3.3. Estruturas e técnicas da aprendizaxe 
cooperativa. 

B3.2.Traballar en equipo favorecendo a 
interdependencia positiva e amosando 
condutas solidarias. 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para 
ofrecer e recibir axuda para a 
aprendizaxe. 

X CAA 
CSIEE 
CSC 

Interpreta o sentido desta frase:”Cando nos 
axudamos entre nós e colaboramos, 
conseguimos grandes obxectivos” 

VSCB3.2.2. Emprega axeitadamente 
estratexias de axuda entre iguais. 

X CAA 
CSIEE 
CSC 

Pensa nalgunha vez que precisaches axuda dun 
compañeiro ou axudaches a alguén.Quen che 
axudou? A quen axudaches?Como te sentiches? 

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

X CSC Expresa oralmente qué ocurriría se non se 
respetasen as normas  cando traballamos en 
grupo. 

VSCB3.2.4. Emprega destrezas de 
interdependencia positiva. 

X CSC 
CSIEE 
CAA 

Escribe frases sobre o que consiste en axudar 
ao outro. 
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A B3.4.Valoración da necesidade de normas 
compartidas que regulan a convivencia frutífera 
no ámbito social. Elaboración de normas de 
convivencia da aula e do centro positivas, 
facilitadoras e asumidas polo grupo e pola 
comunidade. 

B3.3. Implicarse na elaboración e no 
respecto das normas da comunidade 
educativa empregando o sistema de valores 
persoal que constrúe a partir dos valores 
universais. 

VSCB3.3.1. Percibe e verbaliza a 
necesidade de que existan normas de 
convivencia nos diferentes espazos de 
interacción social 

X CCL 
CSC 

No colexio e na casa hai normas.que ocurriría se 
esas normas non existisen? 

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das 
normas da aula. 

X CCL 
CSC 

CSIEE 

Elaborar entre todos as normas de aula. 

VSCB3.3.3. Respecta as normas do 
centro escolar. 

X CSC Propoñer as posibles sancións se non se 
cumprena normas de aula. 

C 
M 

B3.5. A resolución de conflitos. A linguaxe 
positiva na comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos persoais. As fases 
da mediación formal. A transformación do 
conflito en oportunidade. 

B3.4. Participar activamente na vida cívica 
de forma pacífica e democrática 
transformando o conflito en oportunidade, 
coñecendo e empregando as fases da 
mediación e usando a linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de 
modo construtivo, con axuda dunha 
persoa adulta. 

X CSC 
CSIEE 

Imaxina que non houbese normas nos 
deportes.Cres que se poderían xogar os 
partidos?Cómo sería un partido sen 
normas?como se sqabería quen gaña? 

VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva 
na comunicación de pensamentos e 
intencións nas relacións interpersoais. 

X CCL 
CSC 

Pensade en frases que faciliten o diálogo. 

VSCB3.4.3. Analiza as emocións, 
sentimentos e posibles pensamentos 
das partes en conflito. 

X CSC 
CSIEE 

Imaxina a situación en que dous amigos queren 
xogar a dous xogos diferntes.que poderían 
facer?Escribe no teu caderno o diálogo que 
manterían. 

A B3.6. Identificación, recoñecemento e 
valoración dos dereitos de todos os nenos e de 
todas as nenas do mundo recoñecidos nas 
declaracións universais, no Estatuto de 
autonomía de Galicia e na Constitución 
española. 

B3.5. Comprender a importancia dos 
dereitos da infancia, valorando as condutas 
que os protexen. 

VSCB3.5.1. Argumenta a necesidade de 
protexer os dereitos básicos da infancia. 

X CSC 
CCL 

Busca información sobre os organismos que se 
encargan de protexer os dereitos da infancia. 

VSCB3.5.2. Xustifica a importancia de 
que todos os nenos e nenas reciban 
axuda. 

X CSC Investiga en que países se producen situacións  
de abandono ou explotación infantil. 
Que poderías facer ti para loitar conta esa 
desigualdade? 

VSCB3.5.3. Razoa as consecuencias da 
explotación infantil e a trata de nenos e 
nenas. 

X CSC 
CSIEE 

Busca en xornáis ,  revistas ou internet 
situacións de explotación infantil e analiza as 
consecuencias desta situación. 

A 
D 

B3.7. Os valores cívicos e o exercicio dos 
dereitos e deberes nas situacións de 
convivencia no contorno inmediato entre 
iguais. 
B3.8. Dereitos dos nenos e das nenas. Relacións 
entre dereitos e deberes. Recoñecemento do 
seu carácter universal para todos os homes e as 
mulleres, sen discriminación. 
B3.9. Realización e interpretación de gráficos 
sinxelos. 

B3.6. Comprender a correlación entre 
dereitos e deberes, valorando situacións 
reais en relación aos dereitos da infancia e 
respectando a igualdade de dereitos de 
nenos e nenas no contexto social. 

VSCB3.6.1. Expón verbalmente a 
correlación entre dereitos e deberes. 

X 
CSC 
CCL 

Diáloga en grupo, respetando as normas de 
convivencia, sobre o que son deberes e 
dereitos. 

 

VSCB3.6.2. Razoa a valoración de 
situacións reais expostas en internet, en 
relación aos dereitos da infancia. 

X 
CSC 
CD 
CCL 

Busca en inernet os dereitos  e deberes 
fundamentáis dos nenas e nenas. 
Elabora un mural colectivo cos mesmos. 

VSCB3.6.3. Expón mediante traballos de 
libre creación as conclusións da súa 
análise crítica das diferenzas na 
asignación de tarefas e 
responsabilidades na familia e na 

X 
CSC 

CCEC 
CCL 
CD 

CMCT 

Elabora un cartel sobre as conclusións da 
análise das diferenzas na asignación de tarefas 
e responsabilidades na familia e na comunidade 
escolar en función do sexo. 
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comunidade escolar en función do sexo. CSIEE 

D 
M 

B3.10. As diferenzas de sexo como un elemento 
enriquecedor. Análise das medidas que 
contribúen a un equilibrio de xénero e a unha 
auténtica igualdade de oportunidades. 
Valoración da igualdade de dereitos de homes e 
de mulleres na familia e no mundo laboral e 
social. 

B3.7. Comprender e valorar a igualdade de 
dereitos de homes e mulleres, a 
corresponsabilidade nas tarefas domésticas 
e o coidado da familia, argumentando en 
base a procesos de reflexión, síntese e 
estruturación. 

VSCB3.7.1. Expón de forma 
argumentada a importancia de valorar a 
igualdade de dereitos de homes e 
mulleres, a corresponsabilidade nas 
tarefas domésticas e o coidado da 
familia. 

X 
CSC 
CCL 

Investiga porque as mulleres foron 
frecuentemente discriminadas ao longo da 
historia. 

VSCB3.7.2. Realiza traballos de libre 
creación investigando casos de falta de 
corresponsabilidade no coidado da 
familia presentados nos medios de 
comunicación. 

X 
CSC 
CD 
CCL 

CCEC 
CSIEE 

Fai un listado das tarefas domésticas que levan 
a cabo teus pais. 
Analiza quen realiza a maior cantidade de 
tarefas . 
 

H 
O 

B3.11. A repercusión social, no presente e no 
futuro, de accións individuais e colectivas. 
Identificación de actitudes e de estratexias 
persoais e colectivas de coidado do medio e 
promoción de formas de vida saudables. 

B3.8. Realiza un uso responsable dos bens 
da natureza, comprendendo e interpretando 
sucesos, analizando causas e predicindo 
consecuencias. 

VSCB3.8.1. Amosa interese pola 
natureza que o rodea e séntese parte 
integrante dela. 

X 
CSC Elabora un listado de cousas que quererías 

cambiar para a mellora do medio ambiente que 
te rodea. 

VSCB3.8.2. Razoa os motivos da 
conservación dos bens naturais. 

X 
CSC 
CCL 

Escribe un texto explicando por que é 
importante coidar a natureza. 

VSCB3.8.3. Propón iniciativas para 
participar no uso adecuado de bens 
naturais razoando os motivos. 

X 
CSC 

CSIEE 
Propón no teu grupo accións para mellorar o 
teu entorno escolar. 

N B3.12. A educación viaria. Respecto cara ás 
normas de mobilidade viaria. Identificación das 
causas e grupos de risco nos accidentes de 
tráfico. 
 B3.13. Identificación de actitudes e de 
estratexias persoais e colectivas que contribúen 
a consolidar condutas e hábitos viarios 
correctos.  

B3.9. Valorar as normas de seguridade 
viaria, analizando as causas e consecuencias 
dos accidentes de tráfico. 

VSCB3.9.1. Colabora en campañas 
escolares sobre a importancia do 
respecto das normas de educación 
viaria. 

X 
CSC 

CSIEE 
Participar nas campañas propostas polo 
departamento de tráfico do Concello. 

VSCB3.9.2. Investiga sobre as principais 
causas dos accidentes de tráfico coa 
axuda das novas tecnoloxías. 

X 
CSC 
CD 

CAA 

Elaborade un mural coas novas tecnoloxías coas 
principais normas e medidas que poden 
tomarse paraevitar accidentes de tráfico. 

VSCB3.9.3. Expón as consecuencias de 
diferentes accidentes de tráfico. 

X 
CSC 
CCL 

CMCT 
CD 

Que relación hai entre as normas de tráfico e aa 
prevención de accidentes? 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

M 
K 

 B1.1. O autoconcepto. A autovaloración; os 
trazos de personalidade. A autoconciencia 
emocional. A respectabilidade e a dignidade 
persoal. O estilo persoal positivo. 

 B1.1. Construír o estilo persoal 
baseándose na respectabilidade e na 
dignidade persoal. 

 VSCB1.1.1. Actúa de forma 
respectable e digna. 

X CSC 
CSIEE 

Reflexionar sobre un mesmo de maneira 
positiva. 

M 
A 

 B1.2. As emocións. Identificación, 
recoñecemento, expresión e verbalización. 
Causas e consecuencias. Asociación 
pensamento-emoción.  

 B1.3. O autocontrol. A regulación dos 
sentimentos. As estratexias de 
reestruturación cognitiva. A resiliencia. 

 B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e 
independente empregando as emocións 
de forma positiva. 

 VSCB1.2.1. Utiliza, de xeito guiado, 
estratexias de reestruturación 
cognitiva. 

X CAA  
 
 
 
Identificar, recoñecer, expresar e verbalizar 
as causas e consecuencias das emocións. 
Exercer o autocontrol como método de 
regulación dos sentimentos. 

 VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol á 
toma de decisión e á resolución de 
conflitos. 

X CSC 
CSIEE 

 VSCB1.2.3. Expresa os seus 
sentimentos, necesidades e dereitos, 
á vez que respecta os dos e das 
demais nas actividades cooperativas. 

X CSC 
CSIEE 
CCL 

B  B1.4. A responsabilidade. O sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e ás 
demais persoas. Valoración do erro como 
factor de aprendizaxe e mellora. 

 B1.3. Desenvolver o propio potencial, 
mantendo unha motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos 
individuais e compartidos. 

 VSCB1.3.1. Traballa en equipo 
valorando o esforzo individual e 
colectivo e asumindo compromisos 
para a consecución de obxectivos. 

X CSC 
CSIEE 

 VSCB1.3.2. Realiza unha 
autoavaliación responsable da 
execución das tarefas, expresando 
propostas de mellora. 

X CSC 
CAA 

CSIEE 

B 
M 

 B1.5. A autonomía persoal e a autoestima. 
Seguridade nun mesmo e nunha mesma, 
iniciativa, autonomía para a acción, confianza 
nas propias posibilidades. A toma de 
decisións persoal meditada. Tolerancia á 
frustración 

 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. Utiliza o pensamento 
creativo na análise de problemas e na 
formulación de propostas de 
actuación. 

X CSC 
CSIEE 

 
Exercer a responsabilidade na vida cotiá. 
Aprender dos erros cometidos para mellorar. 

 VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á 
incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

X CSC 
CSIEE 

A 
C 

 B1.6. A iniciativa. O emprendemento. A 
automotivación. A autoproposta de desafíos. 
A importancia da iniciativa privada na vida 
económica e social. 

 B1.7. Busca e elaboración de información por 

 B1.5. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común. 

 VSCB1.5.1. Identifica, define 
problemas sociais e cívicos e achega 
solucións potencialmente efectivas. 

X CSIEE 
CSC 

Valorar a autonomía persoal e a autoestima 
como factores que nos proporcionan 
seguridade en nós mesmos. 
Tomar decisión persoais de forma meditada e 
aprender a asumir as frustracións. 
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diversas fontes.  VSCB1.5.2. Define e formula 
claramente problemas de 
convivencia e achega solucións 
potencialmente efectivas. 

X CSC 
CCL 

Valorar a importancia da iniciativa persoal, o 
emprendemento, a automotivación e a 
autoproposta de desafíos na vida económica e 
social. 

B  B1.8. A toma de decisións persoais 
meditadas: técnicas e recursos. Causas e 
consecuencias das accións propias.O sentido 
do compromiso respecto a un mesmo e ás 
demais persoas.  

 B1.6. Propoñerse desafíos e levalos a cabo 
mediante unha toma de decisión persoal, 
meditada e responsable, desenvolvendo 
un bo sentido do compromiso respecto a 
un mesmo e ás demais persoas. 

 VSCB1.6.1. Identifica vantaxes e 
inconvenientes dunha posible 
solución antes de tomar unha 
decisión ética. 

X CSC 
CSIEE 

Analizar as técnicas e recursos dos que 
dispoñemos antes de tomar unha decisión.  
Saber asumir as consecuencias das decisión 
persoais meditadas. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

M  B2.1. As habilidades de comunicación. A 
percepción e o emprego do espazo físico na 
comunicación. Os elementos da 
comunicación non verbal que favorecen o 
diálogo: ton de voz e maneira de falar. 
Adecuación a diferentes contextos. 

 B2.1. Expresar opinións, sentimentos e 
emocións, empregando coordinadamente 
a linguaxe verbal e non verbal. 

 VSCB2.1.1. Emprega apropiadamente 
os elementos da comunicación verbal 
e non verbal, para expresar con 
coherencia opinión, sentimentos e 
emocións. 

X CCL 
CSC 

 
Usar as habilidades de comunicación, a 
percepción e o emprego do espazo físico na 
comunicación, os elementos da comunicación 
non verbal que favorecen o diálogo: ton de voz 
e maneira de falar e a adecuación a diferentes 
contextos.  VSCB2.1.2. Emprega a comunicación 

verbal en relación coa non verbal en 
exposicións orais e debates. 

X CCL 
CSC 
CAA 

CSIEE 

B 
M 
E 

 B2.2. Estratexias da linguaxe oral como 
instrumento de comunicación: escoitar, 
preguntar, argumentar. 

 B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o 
pensamento de perspectiva con empatía. 

 VSCB2.2.1. Dialoga interpretando e 
dando sentido ao que oe. 

X CCL 
CSC 

 
Utilizar estratexias da linguaxe oral como 
instrumento de comunicación: escoitar, 
preguntar, argumentar.  VSCB2 2.2 Realiza actividades 

cooperativas detectando os 
sentimentos e pensamentos que 
subxacen no que se está a dicir. 

X CCL 
CSC 

CSIEE 

 VSCB2.2.3. Colabora en proxectos 
grupais escoitando activamente, 
demostrando interese polas outras 
persoas. 

X CAA 
CSIEE 
CSC 
CCL 

 
 
 
 
Usar os elementos da comunicación que 
favorecen o diálogo, identificando, 
recoñecendo e analizando os hábitos que 
facilitan e dificultan a comunicación. 

C 
M 
E 

 B2.3. Os elementos da comunicación que 
favorecen o diálogo. Iniciación, mantemento 
e finalización de conversas. Identificación, 
recoñecemento e análise de hábitos que 
facilitan e dificultan a comunicación. 

 B2.3. Iniciar, manter e finalizar conversas 
cunha maneira de falar adecuada aos 
interlocutores e ao contexto, tendo en 
conta os factores que inhiben a 
comunicación para superar barreiras e os 
que permiten lograr proximidade. 

 VSCB2.3.1. Comunícase empregando 
expresións para mellorar a 
comunicación e facilitar o 
achegamento co seu interlocutor nas 
conversas. 

X CCL 
CSC 

 VSCB2.3.2. Comparte sentimentos 
durante o diálogo 

X CCL 
CSC 

CSIEE 

 VSCB2.3.3.Utiliza os elementos que 
contribúen ao diálogo. 

X CCL 
CSC 
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 VSCB2.3.4.Recoñece os elementos 
que bloquean a comunicación en 
diferentes situacións. 

X CL 
CSC 

E 
M 

 B2.4. A aserción. Exposición e defensa das 
ideas propias con argumentos fundados e 
razoables empregando estratexias de 
comunicación construtivas. 

 B2.4.Empregar a aserción.  VSCB2.4.1. Realiza unha defensa 
tranquila e respectuosa das posicións 
persoais. 

X CCL 
CSC 

CSIEE 

 
Expoñer e defender as ideas propias con 
argumentos fundados e razoables empregando 
estratexias de comunicación construtivas. 

 VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe 
positiva. 

X CCL 
CSC 

B 
M 

 B2.5.O diálogo. A busca do mellor 
argumento. A creación de pensamentos 
compartidos a través do diálogo. A inferencia 
e o sentido da expresión dos e das demais. A 
escoita activa e a axuda. 

 B2.5. Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas para 
atopar o mellor argumento. 

 VSCB2.5.1. Infire, de xeito guiado, e 
dá o sentido adecuado á expresión 
das demais persoas. 

X CCL 
CSC 

 
Utilizar o diálogo como método para resolver 
conflictos, usando a inferencia, o . sentido da 
expresión dos e das demais, a escoita activa e a 
axuda.  VSCB2.5.2. Relaciona diferentes ideas 

e opinións para atopar os seus 
aspectos comúns. 

X CCL 
CSC 
CAA 

C 
M 

 B2.6. A intelixencia interpersoal. A empatía: 
atención, escoita activa, observación e 
análise de comportamentos. O altruísmo. 

 B2.6. Establecer relacións interpersoais 
positivas empregando habilidades sociais. 

 VSCB2.6.1. Interacciona con empatía. X CSC 
CCL 

CSIEE 

Aprender a atender, a escoitar e a observar 
para analizar os diferentes 
comportamentos. 
Interiorizar o altruismo. 

 VSCB2.6.2 Emprega diferentes 
habilidades sociais. 

X CSC 

A 
O 

 B2.7. O respecto, a tolerancia e a valoración 
do outro. As diferenzas culturais. Análise de 
situacións na escola e fóra dela que producen 
sentimentos positivos ou negativos no 
alumnado. 

 B2.8. A diversidade. Respecto polos costumes 
e modos de vida diferentes ao propio. 

 B2.7. Actuar con tolerancia 
comprendendo e aceptando as 
diferenzas. 

 VSCB2.7.1.Comprende e aprecia 
positivamente as diferenzas culturais. 

X CSC  
 
 
Aplicar o respecto, a tolerancia e a 
valoración do outro. 
Fomentar o respecto ás diferencias culturais, 
costumes e modos de vida. 

C 
M 

 B2.9. As condutas solidarias. A disposición de 
apertura cara aos demais: compartir puntos 
de vista e sentimentos. As dinámicas de 
cohesión de grupo. 

 B2.10. Creación de textos empregando a 
linguaxe verbal e non verbal para comunicar 
ideas, sentimentos e situacións. 

 B2.8. Contribuír á mellora do clima do 
grupo amosando actitudes cooperativas e 
establecendo relacións respectuosas. 

 VSCB2.8.1. Forma parte activa das 
dinámicas do grupo. 

X CSC 
CSIEE 

 VSCB2.8.2. Establece e mantén 
relacións emocionais amigables, 
baseadas no intercambio de afecto e 
a confianza mutua. 

X CSC 
CSIEE 

 VSCB2.8.3. Consegue a aceptación 
dos compañeiros e compañeiras. 

X CSC 
CSIEE 

Practicar as condutas solidarias entre os 
compañeiros e no seu contorno. 
Realizar dinámicas para a cohesión do 
grupo. 
Crear textos empregando a linguaxe verbal 
e non verbal para comunicar ideas, 
sentimentos e situacións. 

 VSCB2.8.4. Expón en historias 
creativas as características da 
relación da amizade. 

X CCL 
CSC 

CCEC 
CD 

CAA 
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BLOQUE 3. CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

B 
M 

 B3.1. Aplicación dos valores cívicos en 
situacións de convivencia no contorno 
inmediato (familia, centro escolar, grupo, 
amizades, localidade). Desenvolvemento de 
actitudes de comprensión e solidariedade. 
Valoración do diálogo para solucionar os 
conflitos de intereses en relación coas 
demais persoas. 

 B3.2 Responsabilidade no exercicio dos 
dereitos e dos deberes individuais nos grupos 
nos que se integra e participación nas tarefas 
e decisións. 

 B3.1. Resolver problemas en 
colaboración, poñendo de manifesto unha 
actitude aberta cara aos demais e 
compartindo puntos de vista e 
sentimentos. 

 VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e 
resolve problemas en colaboración. 

X CSC 
CSIEE 

 
 
 
 
 
Aplicar valores cívicos en situacións de 
convivencia no contorno inmediato (familia, 
centro escolar, grupo, amizades, localidade). 
Desenvolver actitudes de comprensión e 
solidariedade. 
 Valorar o diálogo para solucionar os 
conflitos de intereses en relación coas 
demais persoas.. 

 VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha 
actitude aberta cara aos demais 
compartindo puntos de vista e 
sentimentos durante a interacción 
social na aula. 

X CSC 
CSIEE 

B  B3.3. A interdependencia e a cooperación. A 
interdependencia positiva e a participación 
equitativa. As condutas solidarias. A 
aceptación incondicional do outro. A 
resolución de problemas en colaboración. 
Compensación de carencias dos e das 
demais. A disposición de apertura cara ao 
outro, o compartir puntos de vista e 
sentimentos.  

 B3.4. Estruturas e técnicas da aprendizaxe 
cooperativa. 

 B3.2. Traballar en equipo favorecendo a 
interdependencia positiva e amosando 
condutas solidarias. 

 VSCB3.2.1. Amosa boa disposición 
para ofrecer e recibir axuda para a 
aprendizaxe. 

X CAA 
CSIEE 
CSC 

 VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de 
axuda entre iguais. 

X CAA 
CSIEE 
CSC 

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

X CSC 

A  B3.5. Valoración da necesidade de normas 
compartidas que regulan a convivencia 
frutífera no ámbito social. Elaboración de 
normas de convivencia da aula e do centro 
positivas, facilitadoras e asumidas polo grupo 
e pola comunidade. 

 B3.3. Implicarse na elaboración e no 
respecto das normas da comunidade 
educativa empregando o sistema de 
valores persoal que constrúe a partir dos 
valores universais. 

 VSCB3.3.1. Argumenta a necesidade 
de que existan normas de 
convivencia nos diferentes espazos 
de interacción social. 

X CCL 
CSC 

 
 
 
 
Comprender e aplicar a interdependencia e 
a cooperación como condutas solidarias. 

 VSCB3.3.2. Participa na elaboración 
das normas da aula. 

X CCL 
CSC 

CSIEE 

 VSCB3.3.3. Respecta as normas do 
centro escolar. 

X CSC 

C 
M 

 B3.6. A resolución de conflitos. A linguaxe 
positiva na comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos persoais. As 
fases da mediación formal. A transformación 
do conflito en oportunidade. 

 B3.4. Participar activamente na vida cívica 
de forma pacífica e democrática 
transformando o conflito en 
oportunidade, coñecendo e empregando 
as fases da mediación e usando a linguaxe 
positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. 

 VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de 
modo construtivo. 

X CSC 
CSIEE 

 VSCB3.4.2. Sigue as fases da 
mediación en situacións reais e 
simulacións. 

X CSC 
CSIEE 

 VSCB3.4.3.Manexa a linguaxe 
positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos nas relacións 

X 
CCL 
CSC 
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interpersoais. Valorar a necesidade de lograr normas 
compartidas que regulan a convivencia 
frutífera no ámbito social. 

Elaborar normas de convivencia da aula e do 
centro positivas, facilitadoras e asumidas polo 
grupo e pola comunidade 

 VSCB3.4.4. Analiza as emocións, 
sentimentos, posibles pensamentos e 
puntos de vista das partes en 
conflito. 

X 
CSC 

CSIEE 
 

D  B3.7. A responsabilidade social e a xustiza 
social. Identificación e análise crítico das 
causas que provocan situacións de 
marxinación, de discriminación e de inxustiza 
social. 

 B3.5. Comprender o sentido da 
responsabilidade social e a xustiza social 
empregando a capacidade de reflexión, 
síntese e estruturación. 

 VSCB3.5.1. Razoa o sentido da 
responsabilidade social e da xustiza 
social. 

X 
CAA 
CSC 

 VSCB3.5.2. Identifica e analiza 
criticamente desigualdades sociais. 

X 
CSC 

CSIEE 

 VSCB3.5.3. Describe condutas 
solidarias. 

X 
CSC 
CCL 

A 
M 

 B3.8. Desenvolvemento de actitudes de 
comprensión, de superación de prexuízos e 
de estereotipos, de cooperación e de 
solidariedade ante problemas e necesidades 
doutras persoas. Protección e amparo das 
persoas máis desfavorecidas. 

 B3.6. Practicar o altruísmo no contorno 
próximo sensibilizando sobre o seu valor. 

 VSCB3.6.1. Amósase xeneroso no seu 
contorno próximo. 

X 
CSC  

 
Resolver conflictos de maneira pacífica e 
dialogada, a través da mediación formal e 
conseguir transformar o conflicto en 
oportunidade. 

 VSCB3.6.2. É capaz de sensibilizar 
sobre causas altruístas realizando 
exposicións orais sobre o seu valor e 
cometidos. 

X 
CCL 
CSC 

CSIEE 

 VSCB3.6.3. Colabora en causas 
altruístas en colaboración coa 
comunidade educativa 

X 
CSC 

CSIEE 

A 
M 

 B3.9. Os dereitos e deberes. A Declaración 
Universal dos Dereitos Humanos: liberdade 
de expresión e opinión. A liberdade de 
pensamento, de conciencia e de relixión. A 
análise de feitos discriminatorios: maltrato. 
Exclusión de minorías étnicas, os campos de 
concentración, o holocausto. Os dereitos e 
deberes do alumnado. 

 B3.7. Crear un sistema de valores 
asumindo os dereitos e deberes do 
alumnado, realizando xuízos morais de 
situacións escolares e resolvendo dilemas 
morais con supostos prácticos. 

 VSCB3.7.1. Coñece e respecta os 
dereitos e deberes do alumnado. 

X 
CSC  

 
Identificar e analizar criticamente as causas que 
provocan situacións de marxinación, de 
discriminación e de inxustiza social. 

 VSCB3.7.2. Realiza xuízos morais, de 
xeito guiado, de situacións escolares. 

X 
CSC 

CSIEE 

 VSCB3.7.3 Xustifica as súas 
actuacións en base a valores persoais 
como a dignidade, a liberdade, a 
autoestima, a seguridade nun mesmo 
e a capacidade de enfrontarse aos 
problemas. 

X 
CSC 

CSIEE 

A 
D 

 B3.10. Os dereitos e deberes. A Declaración 
Universal dos Dereitos Humanos: liberdade 
de expresión e opinión. A liberdade de 
pensamento, de conciencia e de relixión. A 
análise de feitos discriminatorios: maltrato. 
Exclusións das minorías. 

 B3.8. Respectar os valores universais 
comprendendo a necesidade de garantir 
os dereitos básicos de todas as persoas. 

 VSCB3.8.1. Argumenta o carácter 
universal dos dereitos humanos. 

 CSC 
CCL 

 
Desenvolver actitudes de comprensión, de 
superación de prexuízos e de estereotipos, 
de cooperación e de solidariedade ante 
problemas e necesidades doutras persoas. 
Protexer e amparar ás persoas máis 
desfavorecidas. 

 VSCB3.8.2.Expón a importancia de 
que todas as persoas gocen dos 
dereitos básicos: saúde, benestar, 
alimentación, vestido, vivenda e 
asistencia médica. 

X 
CSC 
CCL 

 VSCB3.8.3. Axuíza criticamente as X 
CSC 
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circunstancias de persoas que viven 
en situacións de privación dos 
dereitos básicos. 

CSIEE 

A 
D 

 B3.11. Convivencia pacífica en sociedade e 
valores nos que se apoia: respecto, 
tolerancia, solidariedade, xustiza, 
compromiso, cooperación e cultura de paz. 
Identificación, recoñecemento e análise de 
hábitos que facilitan e dificultan a 
convivencia e o benestar dos grupos sociais. 

 B3.12. Formas de discriminación: racismo, 
xenofobia, homofobia, transfobia, 
desigualdade de oportunidades. 

 B3.13. Feitos discriminatorios: maltrato, 
exclusión de minorías étnicas, campos de 
concentración, o holocausto e segregación 
por enfermidade. Análise. 

 B3.9. 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. 

 VSCB3.9.1. Argumenta e expón 
mediante imaxes a importancia de 
garantir a igualdade de dereitos e a 
non discriminación por razón de 
nacemento, raza, sexo, relixión, 
opinión ou calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social. 

X 
CCL 

CCEC 
CSC 

 
 
 
Coñecer os dereitos e deberes reflectidos  
na Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos: liberdade de expresión e opinión, 
liberdade de pensamento, de conciencia e 
de relixión. 
Analizar feitos discriminatorios: maltrato, 
exclusión de minorías étnicas, os campos de 
concentración, o holocausto,… 
Coñecer os dereitos e deberes do alumnado. 

 VSCB3.9.2. Descobre e axuíza 
criticamente casos próximos de 
desigualdade e discriminación. 

X 
CSC 

CSIEE 

D 
M 

 B3.14. As diferenzas de sexo como un 
elemento enriquecedor. Análise das medidas 
que contribúen a un equilibrio de xénero e a 
unha auténtica igualdade de oportunidades. 
Identificación e rexeitamento de 
desigualdades entre mulleres e homes no 
mundo laboral e na vida cotiá.  

 B3.10. Participar activamente na vida 
cívica valorando a igualdade de dereitos e 
corresponsabilidades de homes e 
mulleres. 

 VSCB3.10.1. Axuíza criticamente 
actitudes de falta de respecto á 
igualdade de oportunidades de 
homes e mulleres. 

X 
CSC 

CSIEE 

 VSCB3.10.2. Colabora con persoas 
doutro sexo en diferentes situacións 
escolares. 

X 
CSC 

CSIEE 

 VSCB3.10.3. Realiza diferentes tipos 
de actividades independentemente 
do seu sexo. 

X 
CSC 

CSIEE 

A  B3.15. Os valores sociais e a democracia. Os 
principios de convivencia que establecen o 
Estatuto de autonomía de Galicia e a 
Constitución española. Dereitos e deberes. 
Características que debe posuír unha 
sociedade democrática. 

 B3.11. Respectar os valores socialmente 
recoñecidos, coñecendo e apreciando os 
valores do Estatuto de autonomía e da 
Constitución española e os Dereitos e 
Deberes do Estatuto de autonomía e da 
Constitución española. Coñecer as 
institucións, organización e servizos 
públicos que garanten os dereitos e 
deberes dos cidadáns e cidadás no seu 
contorno. 

 VSCB3.11.1. Reflexiona sobre os 
dereitos e deberes da Constitución 
Española. 

X 
CSC  

Identificar, recoñecer e analizar hábitos que 
facilitan o respecto, a tolerancia, a 
solidariedade, a  xustiza, o compromiso, a 
cooperación e a cultura de paz. 
Analizar feitos discriminatorios: maltrato, 
exclusión de minorías étnicas, os campos de 
concentración, o holocausto… 

 VSCB3.11.2. Expresa a importancia 
de garantir os dereitos e deberes dos 
cidadáns e cidadás do seu contorno. 

X 
CSC 
CCL 

 VSCB3.11.3. Participa no benestar da 
contorna próxima baseándose nos 
dereitos e deberes dos cidadáns e 
cidadás. 

X 
CSC 

CSIEE 

A  B3.16. Características da convivencia 
democrática. Valores cívicos na sociedade 
democrática: respecto, tolerancia, 
solidariedade, xustiza, cooperación e cultura 
de paz. 

 B3.12. Coñecer e expresar as notas 
características da convivencia 
democrática e a importancia dos valores 
cívicos na sociedade democrática 
realizando razoamentos críticos. 

 VSCB3.12.1. Expresa as notas 
características da convivencia 
democrática. 

X 
CSC 
CCL 

 VSCB3.12.2. Argumenta a 
importancia dos valores cívicos na 

X 
CSC 
CCL 
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sociedade democrática.  
Respectar e conservar o medio ambiente e 
ter unha actitude crítica ante a falta de 
respecto e conservación del. 
Realizar e interpretar gráficos sinxelos. 

H 
O 
I 

 B3.17. O respecto e a conservación do medio 
ambiente. A actitude crítica ante a falta de 
respecto e conservación do medio ambiente. 

 B3.18 Realización e interpretación de gráficos 
sinxelos 

 3.13. Contribuír á conservación do medio 
ambiente mantendo unha actitude crítica 
ante as faltas de B respecto. 

 VSCB3.13.1. Analiza, explica e expón 
as causas e consecuencias da 
intervención humana no medio. 

X 
CSC 

CSIEE 

 VSCB3. 13.2. Investiga criticamente a 
intervención humana no medio 
ambiente e comunica os resultados. 

X 
CSC 
CAA 

CSIEE 
CMCT 

 VSCB3.13.3. Argumenta 
comportamentos de defensa e 
recuperación do equilibrio ecolóxico 
e de conservación do medio 
ambiente. 

X 
CSC 
CCL 

A 
I 

 B3.19. Condutas responsables no uso das TIC: 
autonomía, autocontrol, seguridade, sentido 
ético. Análise da realidade que presentan os 
medios de comunicación para desenvolver a 
capacidade crítica e responsable. 

 B3.14. Empregar as novas tecnoloxías 
desenvolvendo valores sociais e cívicos en 
contornos seguros. 

 VSCB3.14.1. Realiza un uso ético das 
novas tecnoloxías. 

 CD 
CSC 

Identificar e rexeitar as desigualdades entre 
mulleres e homes no mundo laboral e na vida 
cotiá. 

 VSCB3.14.2. Coñece o emprego 
seguro das novas tecnoloxías. 

 CSC 
CD 

Ter condutas responsables no uso das TIC: 
autonomía, autocontrol, seguridade, 
sentido ético. 
Análizar a realidade que presentan os medios 
de comunicación para desenvolver a 
capacidade crítica e responsable. 

N  B3.20. A educación viaria. Respecto cara ás 
normas de mobilidade viaria. Identificación 
das causas e dos grupos de risco nos 
accidentes de tráfico. 

 B3.21. Identificación de actitudes e de 
estratexias persoais e colectivas que 
contribúen a consolidar condutas e hábitos 
viarios correctos.  

 B3.15. Valorar as normas de seguridade 
viaria, analizando as causas e 
consecuencias dos accidentes de tráfico. 

 VSCB3.15.1. Colabora en campañas 
escolares sobre a importancia e a 
promoción do respecto das normas 
de educación viaria. 

X 
CSC 

CSIEE 
Coñecer os valores sociais e a democracia, os 
principios de convivencia que establecen o 
Estatuto de autonomía de Galicia e a 
Constitución española,  dereitos e deberes e as 
características que debe posuír unha sociedade 
democrática. 

 VSCB3.15.2. Analiza información na 
prensa en relación cos accidentes de 
tráfico. 

 CSC 
CCL 

CMCT 
CD 

 
 
Respectar as normas de mobilidade viaria. 
Identificar as causas e os grupos de risco nos 
accidentes de tráfico. 

 VSCB3.15.3. Investiga sobre as 
principais causas dos accidentes de 
tráfico coa axuda das novas 
tecnoloxías. 

 CSC 
CD 

CAA 

 VSCB3.15.4.Explica as consecuencias 
de diferentes accidentes de tráfico. 

 CSC 
CCL 

CMCT 
CD 

N  B3.22. Busca, selección, análise e elaboración  B3.16. Investigar sobre a prevención de  VSCB3.16.1. Desenvolve proxectos  CSC Identificar respecto, tolerancia,  solidariedade, 
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de informacións en relación cos accidentes 
de tráfico. 

 B3.23. Comunicación da información 
elaborada por diferentes medios 

 B3.24. Identificación de actitudes e 
estratexias individuais e colectivas de 
prevención de riscos viarios. 

accidentes de tráfico xerando iniciativas e 
alternativas persoais. 

relacionados coas principais causas 
dos accidentes de tráfico, sobre os 
que se informa en diferentes medios 
de comunicación. 

CSIEE 
CAA 

CMCT 

xustiza, cooperación e cultura de paz como 
características dunha democracia. 

 VSCB3.16.2. Reflexiona sobre o modo 
no que se poderían evitar accidentes 
de tráfico e expón as súas 
conclusións. 

 CSC 
CCL 

Buscar, seleccionar, análizar, elaborar e 
comunicar  informacións en relación cos 
accidentes de tráfico. 
Identificar actitudes e estratexias individuais e 
colectivas de prevención de riscos viarios. 

 VSCB3.16.3. Explica as principais 
medidas que se poderían tomar para 
previr accidentes de tráfico. 

 CSC 
CCL 

CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

M 
K 

 B1.1. O autoconcepto. A autovaloración; os 
trazos de personalidade. A autoconciencia 
emocional. A respectabilidade e a dignidade 
persoal. O estilo persoal positivo. 

 B1.1. Construír o estilo persoal 
baseándose na respectabilidade e na 
dignidade persoal 

 VSCB1.1.1. Explica o valor da 
respectabilidade e da dignidade 
persoal. 

 CSC 
CCL 

Valorar e explicar o valor da respectabilidade e 
dignidade das persoas. 

 VSCB1.1.2. Actúa de forma 
respectable e digna. 

X CSC 
CSIEE 

Actuar de forma digna e respectable. 

 VSCB1.1.3 Coñece e asume os rasgos  
característicos da súa personalidade, 
poñéndoos de manifesto 
asertivamente. 

X CAA 
CCL 

 

Manifestar verbalmente unha visión máis das 
súas propias cualidades e limitacións. 

M 
A 

 B1.2. O autocontrol. A regulación dos 
sentimentos. As estratexias de 
reestruturación cognitiva. A resiliencia. 

 B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e 
independente empregando as emocións 
de forma positiva. 

 VSCB1.2.1. Utiliza estratexias de 
reestruturación cognitiva. 

 CAA Utilizar estratexias de reestructuración 
cognitiva. 

 VSCB1.2.2. Describe o valor da 
reestruturación cognitiva e a 
resiliencia. 

 CCL 
CSIEE 

 

 VSCB1.2.3 Aplica o autocontrol á 
toma de decisións, á negociación e á 
resolución de conflitos. 

X CSC 
CSIEE 

Tomar decisións que axuden á resolución de 
conflictos aplicando o autocontrol. 

 VSCB1.2.4. Expresa os seus 
sentimentos, necesidades e dereitos, 
á vez que respecta os dos e das 
demais nas actividades cooperativas. 

 CSC 
CSIEE 
CCL 

Expresar con claridade e coherencia opinións, 
sentimentos e emocións. 

M 
B 

 B1.3. A responsabilidade. O sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e aos 
demais. Valoración do erro como factor de 
aprendizaxe e mellora. A automotivación. 

 B1.3. Desenvolver o propio potencial, 
mantendo unha motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos 
individuais e compartidos. 

 VSCB1.3.1. Traballa en equipo 
valorando o esforzo individual e 
colectivo e asumindo compromisos 
para a consecución de obxectivos. 

X CSC 
CSIEE 

Colaborar en proxectos grupais asumindo 
compromisos para acadar os obxectivos. 

 VSCB1.3.2. Explica razóns para 
asumir as súas responsabilidades 
durante a colaboración. 

 CSC 
CCL 

CSIEE 

Encontrar e explicar razóns para asumir as súas 
responsabilidades na colaboración. 

 VSCB1.3.3. Xera confianza nos 
demais realizando unha 
autoavaliación responsable da 
execución das tarefas. 

 CSC 
CAA 

CSIEE 

Facer unha autoavaliación responsable da 
execución das tarefas que xeren confianza nos 
demais. 
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B 
M 

 B1.4. A autonomía persoal e a autoestima. 
Seguridade en si mesmo e en si mesma, 
iniciativa, autonomía para a acción, confianza 
nas propias posibilidades. Tolerancia á 
frustración. 

 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 

Propoñer alternativas á resolución de 
problemas sociais formulados na aula. 

 VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á 
incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

X CSC 
CSIEE 

Saber facer fronte á incerteza, medo ou fracaso 
durante a realización de tarefas e resolución de 
conflictos. 

B 
C 

 B1.5. A toma de decisións persoais 
meditadas: técnicas e recursos. Causas e 
consecuencias das acción propias. O sentido 
do compromiso respecto a un mesmo e aos 
demais. 

  B1.5. Propoñerse desafíos e levalos a 
cabo mediante unha toma de decisións 
persoal, meditada e responsable, 
desenvolvendo un bo sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e aos 
demais. 

 VSCB1.5.1. Emprega o pensamento 
consecuencial para tomar decisións 
éticas.  

 CSC 
CSIEE 

Tomar decisións éticas tendo en conta as 
consecuencias posteriores. 

 VSCB1.5.2. Identifica vantaxes e 
inconvenientes dunha posible 
solución antes de tomar unha 
decisión ética. 

X CSC 
CSIEE 

Identificar as vantaxes e os inconvintes antes de 
tomar decisións. 

A 
C 

 B1.6. A iniciativa. O emprendemento. A 
autoproposta de desafíos. A importancia da 
iniciativa privada na vida económica e social. 

 B1.7. Busca e elaboración de información por 
diversas fontes. 

 B1.6. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común. 

 VSCB1.6.1. Realiza propostas 
creativas e utiliza as súas 
competencias para abordar 
proxectos sobre valores sociais 

 CSC 
CSIEE 
CCEC 

Utilizar as súas competencias para abordar 
proxectos sobre valores sociais. 

 VSCB1.6.2. Identifica, define 
problemas sociais e cívicos e 
implanta solucións potencialmente 
efectivas 

X CSC 
CAA 

CSIEE 

Identificar problemas sociais e cívicos e 
implantar solucións. 

 VSCB1.6.3. Razoa a importancia da 
iniciativa privada na vida económica 
e social. 

 CSIEE Razoar e valorar a importancia da iniciativa 
privada na vida económica e social. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

B 
M 
E 

 B2.1. Estratexias da linguaxe oral como 
instrumento de comunicación: escoitar, 
preguntar e argumentar. 

 B2.1. Utilizar habilidades de escoita e o 
pensamento de perspectiva con empatía. 

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

X 
CCL 
CSC 

Dialogar interpretando e dando sentido ao que 
se oe. 

 VSCB2.1.2. Realiza actividades 
cooperativas detectando os 
sentimentos e pensamentos que 
subxacen no que se está a dicir. 

X 
CCL 
CSC 

CSIEE 

Realizar actividades cooperativas. 

 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 

Colaborar en proxectos grupais, elaborando 
ideas e opinións e razoando e tendo en conta as 
dos interlocutores. 

C 
M 
E 

 B2.2.Os elementos da comunicación que 
favorecen o diálogo. Iniciación, mantemento 
e finalización de conversas. Identificación, 
recoñecemento e análise de hábitos que 
facilitan e dificultan a comunicación. 

 B2.2. Iniciar, manter e finalizar conversas 
cunha maneira de falar adecuada aos 
interlocutores e ao contexto, tendo en 
conta os factores que inhiben a 
comunicación para superar barreiras e os 

 VSCB2.2.1. Comparte sentimentos 
durante o diálogo. 

X CCL 
CSC 

CSIEE 

Dialogar e compartir sentimentos. 

 VSCB2.2.2. Utiliza os elementos que  CCL Dialogar utilizando os elementos que 
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que permiten lograr proximidade. contribúen ao diálogo. CSC contribúen a él. 

E 
M 

 B2.3. A aserción. Exposición e defensa das 
ideas propias con argumentos fundados e 
razoables empregando estratexias de 
comunicación construtivas. 

 B2.3.Empregar a aserción.  VSCB2.3.1. Emprega a linguaxe 
positiva. 

 CCL 
CSC 

Na aserción empregar linguaxe positivo. 

 VSCB2.3.2. Autoafírmase con 
respecto. 

X CCL 
CSC 

CSIEE 

Defender as súas propias ideas con respecto. 

B 
M 

 B2.4.O diálogo. A busca do mellor 
argumento. A creación de pensamentos 
compartidos a través do diálogo. A inferencia 
e o sentido da expresión dos e das demais. A 
escoita activa e a axuda. 

 B2.4. Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas para 
atopar o mellor argumento. 

 VSCB2.4.1 Infire e dá o sentido 
adecuado á expresión dos e das 
demais. 

 CCL 
CSC 

Dialogar e dar sentido á expresión dos demais. 

 VSCB2.4.2.utiliza correctamente as 
estratexias de escoita activa: 
clarificación, parafraseo, resumo, 
reestruturación, reflexo de 
sentimentos. 

 CCL 
CSC 

CSIEE 

Dialogar e utilizar correctamente as estratexias 
de escoita activa. 

C 
M 
O 

 B2.5. A intelixencia interpersoal. A empatía: 
atención, escoita activa, observación e 
análise de comportamentos. O altruísmo. 

 B2.5.Establecer relacións interpersoais 
positivas empregando habilidades sociais. 

 VSCB2.5.1.Interacciona con empatía. X CSC 
CCL 

CSIEE 

Interaccionar cos demais con empatía. 

 VSCB2.5.2. Sabe contribuír á 
cohesión dos grupos sociais aos que 
pertence. 

 CSC 
CSIEE 

Mediante diálogos e outras actividades 
contribuír á cohesión dos grupos sociais. 

A 
M 
E 

 B2.6.Os estereotipos. As consecuencias dos 
prexuízos. Desenvolvemento de actitudes de 
solidariedade ante problemas e necesidades 
das persoas máis desfavorecidas. 

 B2.7.Identificación, axuizamento crítico e 
rexeitamento das situacións de marxinación, 
discriminación e inxustiza social. 

 B2.8.Creación de textos, empregando a 
linguaxe verbal e non verbal, para comunicar 
en diferentes soportes as conclusións de 
investigacións realizadas sobre situacións do 
seu contorno. 

 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. 

X 
CSC 

CSIEE 
Analizar os problemas que orixinan os perxuízos 
sociais. 

 VSCB2.6.2.Expón razoadamente as 
consecuencias dos prexuízos sociais 
para as persoas do contorno social 
próximo. 

X 
CCL 
CSC 

CCEC 

Expor razoadamente as consecuencias dos 
perxuízos sociais. 

 VSCB2.6.3.Detecta e axuíza 
criticamente prexuízos sociais 
detectados no seu contorno próximo 
expresando as conclusións en 
traballos creativos. 

 CCL 
CCEC 
CSC 
CD 

CAA 

Detectar e axuizar perxuízos sociais expresando 
as conclusións en traballos creativos. 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

B 
M 

 B3.1. Aplicación dos valores cívicos en 
situacións de convivencia no contorno 
inmediato Xfamilia, centro escolar, grupo, 
amizades, localidade). Desenvolvemento de 
actitudes de comprensión e solidariedade. 
Valoración do diálogo para solucionar os 
conflitos de intereses en relación coas 
demais persoas. 

 B3.1. Resolver problemas en 
colaboración, poñendo de manifesto unha 
actitude aberta cara aos demais e 
compartindo puntos de vista e 
sentimentos.  

 VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e 
resolve problemas en colaboración. 

 CSC 
CSIEE 

Desenvolver proxectos e resolver problemas en 
colaboración. 

 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 

Manifestar actitudes conciliadores favorecendo 
a cohesión de todos os membros da 
comunidade educativa. 
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 B3.2.Responsabilidade no exercicio dos 
dereitos e dos deberes individuais nos grupos 
nos que se integra e participación nas tarefas 
e decisión. 

B  B3.3. A interdependencia e a cooperación. A 
interdependencia positiva e a participación 
equitativa. As condutas solidarias. A 
aceptación incondicional do outro. A 
resolución de problemas en colaboración. 
Compensación de carencias dos e das 
demais. A disposición de apertura cara ao 
outro, o compartir puntos de vista e 
sentimentos.  

 B3.4. Estruturas e técnicas da aprendizaxe 
cooperativa. 

 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. 

X CAA 
CSIEE 
CSC 

Ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe 
amosando boa disposición. 

 VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de 
axuda entre iguais. 

 CAA 
CSIEE 
CSC 

Utilizar estratexias de axuda entre iguais. 

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

X CSC Respectar as regras durante o traballo en 
equipo. 

 VSCB3.2.4. Emprega destrezas de 
interdependencia positiva. 

 CSC 
CSIEE 
CAA 

Empregar destrezas de interdependencia 
positiva. 

A  B3.5. Valoración da necesidade de normas 
compartidas que regulan a convivencia 
frutífera no ámbito social. Elaboración de 
normas de convivencia da aula e do centro 
positivas, facilitadoras e asumidas polo grupo 
e pola comunidade. 

 B3.3. Implicarse na elaboración e no 
respecto das normas da comunidade 
educativa empregando o sistema de 
valores persoal que constrúe a partir dos 
valores universais. 

 VSCB3.3.1.Explica o concepto de 
norma. 

 CCL 
CSC 

Entender e explicar o concepto de norma. 

 VSCB3.3.2. Infire a necesidade das 
normas da súa comunidade 
educativa 

 CAA 
CSC 

Deducir a necesidade das normas da súa 
comunidade educativa. 

 VSCB3.3.3. Participa na elaboración 
das normas do colexio. 

 CCL 
CSC 

CSIEE 

Participar na elaboración das normas do centro 
escolar. 

 VSCB3.3.4. Respecta as normas do 
centro escolar. 

X 
CSC Respectar as normas do colexio. 

C 
M 

 B3.6. A resolución de conflitos. A linguaxe 
positiva na comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos persoais. As 
fases da mediación formal. A transformación 
do conflito en oportunidade. 

 B3.4. Participar activamente na vida cívica 
de forma pacífica e democrática 
transformando o conflito en 
oportunidade, coñecendo e empregando 
as fases da mediación e usando a linguaxe 
positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. 

 VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de 
modo construtivo. 

X 
CSC 

CSIEE 
Resolver os conflictos doutras persoas 
utilizando as normas básicas de mediación. 

 VSCB3.4.2. Sigue as fases da 
mediación en situacións reais e 
simulacións. 

X 
CSC 

CSIEE 
Utilizar as normas básicas de mediación para 
resolver conflitos. 

 VSCB3.4.3. Manexa a linguaxe 
positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos nas relacións 
interpersoais. 

 CCL 
CSC 

Manexar a linguaxe positiva nas comunicacións 
e nas relacións interpersoais. 

 VSCB3.4.4. Analiza as emocións, 
sentimentos, posibles pensamentos e 
puntos de vista das partes en 
conflito. 

 CSC 
CSIEE 

Analizar nun conflito as emocións, puntos de 
vista das partes do conflito… 
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D 
M 

 B3.7. O altruísmo.A responsabilidade social e 
a xustiza social. Identificación e análise crítico 
das causas que provocan situación de 
marxinación, de discriminación e de inxustiza 
social. Protección e amparo das persoas máis 
desfavorecidas. 

 B3.5. Practicar o altruísmo no contorno 
próximo sensibilizando sobre o seu valor. 

 VSCB3.5.1. É capaz de sensibilizar 
sobre causas altruístas realizando 
exposicións orais sobre o seu valor e 
cometidos. 

 CCL 
CSC 

CSIEE 

Practicar o altruísmo no contorno próximo, 
sensibilizando sobre o seu valor. Realizar 
exposicións orais sobre o seu valor e cometidos. 

 VSCB3.5.2. Colabora en causas 
altruístas en colaboración coa 
comunidade educativa. 

X CSC 
CSIEE 

Colaborar en causas altruístas. 

A 
M 

 B3.8. Os dereitos e deberes. A Declaración 
Universal dos Dereitos Humanos: liberdade 
de expresión e opinión. A liberdade de 
pensamento, de conciencia e de relixión. A 
análise de feitos discriminatorios: maltrato. 
Exclusión de minorías étnicas, os campos de 
concentración, o holocausto. Os dereitos e 
deberes do alumnado. 

 B3.6. Crear un sistema de valores 
asumindo os dereitos e deberes do 
alumnado, realizando xuízos morais de 
situacións escolares e resolvendo dilemas 
morais con supostos prácticos. 

 VSCB3.6.1. Realiza xuízos morais de 
situacións escolares. 

 CSC 
CSIEE 

Realizar xuízos morais de situacións escolares. 

 VSCB3.6.2. Xustifica as súas 
actuacións en base a valores persoais 
como a dignidade, a liberdade, a 
autoestima, a seguridade nun mesmo 
e a capacidade de enfrontarse aos 
problemas. 

 CSC 
CSIEE 

Xustificar as súas actuacións en base a valores 
persoais. 

D 
O 

 B3.9. Conceptualización do dilema moral. 
Resolución de dilemas morais. 

 B3.7. Comprender o que é un dilema 
moral e resolver dilemas morais para 
detectar prexuízos relativos ás diferenzas 
culturais. 

 VSCB3.7.1. Expresa o que é un dilema 
moral. 

 CSC 
CCL 

Expresar que é un dilema moral. 

 VSCB3.7.2.Realiza xuízos morais.  CSC 
CSIEE 

Realizar xuízos morais. 

 VSCB3.7.3. Analiza e resolve dilemas 
morais en situacións reais e 
simuladas. 

 CSC 
CSIEE 

Analizar e resolver dilemas morais en situacións 
reais e simuladas. 

 VSCB3.7.4. Resolve dilemas morais 
en relación a prexuízos relativos ás 
diferenzas culturais. 

 CSC 
CSIEE 

Resolver dilemas morais en relación a prexuízos 
debido a diferenzas culturais. 

A 
D 
O 

 B3.10. Convivencia pacífica en sociedade e 
valores nos que se apoia: respecto, 
tolerancia, solidariedade, xustiza, 
compromiso, cooperación e cultura de paz. 
Identificación, recoñecemento e análise de 
hábitos que facilitan e dificultan a 
convivencia e o benestar dos grupos sociais. 

 B3.11. Formas de discriminación: racismo, 
xenofobia, desigualdade de oportunidades. 

 B3.12. Feitos discriminatorios: maltrato, 
exclusión de minorías étnicas, campos de 
concentración, o holocausto, segregación por 
enfermidade. Análise destes feitos. 

 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… 

X 
CSC 

CSIEE 
Analizar e debatir sobre racismo, xenofobia, 
desigualdade de oportunidades. 

 VSCB3.8.2. Analiza feitos 
discriminatorios: maltrato, exclusión 
de minorías étnicas, reclusión en 
campos de concentración, o 
holocausto, segregación por 
enfermidade. 

X 
CSC 

CSIEE 
Analizar e dialogar sobre feitos discriminatorios. 

 VSCB3.8.3. Detecta prexuízos e 
analiza conflitos derivados do uso de 
estereotipos no contexto escolar. 

 CSC 
CSIEE 

Detectar prexuízos e analizar conflitos. 

D 
A 

 B3.13. Dereitos e deberes. A Declaración 
Universal dos Dereitos Humanos: liberdade 

 B3.9. Expresar a relevancia de preservar 
os dereitos de libre expresión e opinión, 

 VSCB3.9.1. Valora e respecta a libre 
expresión. 

X CSC Valorar e respectar a libre opinión nun diálogo. 
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de expresión e de opinión. A liberdade de 
pensamento, de conciencia e de relixión.  

 B3.14. Sensibilidade e respecto polos 
costumes, valores morais e modos de vida 
distintos aos propios. 

liberdade de pensamento, de conciencia e 
de relixión realizando traballos de análise 
e síntese. 

 VSCB3.9.2. Comprende, interpreta e 
acepta opinións diferentes ás 
propias. 

 CSC Comprender, interpretar e aceptar opinións 
diferentes ás propias. 

 VSCB3.9.3. Relaciona diferentes 
culturas e relixións coas formas de 
pensamento de persoas 
pertencentes a elas. 

 CSC 
CSIEE 

Relacionar diferentes culturas e relixións coas 
formas de pensamento das persoas. 

 VSCB3.9.4. Analiza, reflexiona e 
expresa conclusións sobre os 
dereitos de libre expresión e opinión, 
liberdade de pensamento, de 
conciencia e de relixión. 

 CSC 
CSIEE 
CCL 

Analizar, reflexionar e expresar conclusións 
sobre os dereitos. 

D 
M 

 B3.15. As diferenzas de sexo como un 
elemento enriquecedor. Análise das medidas 
que contribúen a un equilibrio de xénero e a 
unha auténtica igualdade de oportunidades. 
Identificación e rexeitamento de 
desigualdades entre mulleres e homes no 
mundo laboral e na vida cotiá.  

 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. 

X CSC 
CSIEE 

Activar a actitude crítica sobre a falla de 
respecto á igualdade de oportunidades de 
homes e mulleres. 

A  B3.16 Os valores sociais e a democracia. Os 
principios de convivencia que establecen o 
Estatuto de autonomía de Galicia e a 
Constitución española. Dereitos e deberes. 
Características que debe posuír unha 
sociedade democrática. 

 B3.11. Respectar os valores socialmente 
recoñecidos, coñecendo e apreciando os 
valores do Estatuto de autonomía e da 
Constitución española e os dereitos e 
deberes do Estatuto de autonomía e da 
Constitución española. Coñecer as 
institucións, organizacións e servizos 
públicos que garanten os dereitos e 
deberes dos cidadáns e cidadás no seu 
contorno. 

 VSCB3.11.1. Axuíza criticamente os 
valores implícitos en diversas 
situacións, de acordo cos que 
constitúen a vida en común nunha 
sociedade democrática. 

 CSC 
CSIEE 

Activar a actitude crítica en diversas situacións 
empregando o sistema de valores persoais. 

 VSCB3.11.2. Razoa a contribución de 
diferentes institucións, organizacións 
e servizos públicos en relación á 
garantía dos dereitos e deberes dos 
cidadáns e cidadás. 

 CSC 
CCL 

Coñecer as institucións, organizacións… que 
garanten os dereitos e deberes dos cidadáns. 
 
Valorar a súa contribución. 

A 
O 

 B3.17. Principios de convivencia que 
establecen o Estatuto de autonomía de 
Galicia e a Constitución española. 

 B3.12. Crear un sistema de valores 
propios realizando xuízos morais 
baseados nos dereitos e deberes básicos 
do Estatuto de autonomía e da 
Constitución española. 

 VSCB3.12.1. Explica os dereitos e 
deberes básicos da Constitución 
española. 

X CSC 
CCL 

Explicar os dereitos e deberes básicos Da 
Constitución Española. 

 VSCB3.12.2. Realiza xuízos morais 
sinxelos fundamentados. 

 CSC 
CSIEE 

Realizar xuízos morais. 

 VSCB3.12.3. Participa no benestar do 
contorno próxima baseándose nos 
dereitos e deberes dos cidadáns e 
cidadás. 

 CSC 
CSIEE 

Participar na vida cívica de modo pacífico, 
afrontando o conflito como oportunidade de 
aprendizaxe. 

A 
E 

 B3.18. Os servizos públicos e bens comúns. 
Defensa, identificación, aprecio, respecto e 

 B3.13. Comprender a importancia da 
contribución dos cidadáns e cidadás aos 

 VSCB3.13.1. Comprende, valora e 
expón por escrito o deber da 

 CSC 
CCL 

Expoñer por escrito o deber dos cidadáns para a 
contribución do ben da sociedade. 
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coidado dos bens comúns e dos servizos 
públicos: contribución da cidadanía a través 
dos impostos. A responsabilidade social. A 
xustiza social. 

servizos públicos e aos bens comúns a 
través dos impostos realizando 
razoamentos críticos. 

contribución cidadá ao ben da 
sociedade. 

CSIEE 

 VSCB3.13.2. Explica a función dos 
impostos de proporcionar recursos 
sociais que melloran a calidade de 
vida dos cidadáns e cidadás. 

 CSC 
CCL 

Explicar a función dos impostos de proporcionar 
recursos sociais. 

 VSCB3.13.3. Realiza producións 
creativas sobre as consecuencias de 
non pagar impostos. 

 CSC 
CCEC 

CD 
CCL 

CSIEE 

Realizar tarefas creativas sobre as 
consecuencias de non pagar impostos. 

H 
G 
O 

 B3.19 Fontes de enerxía renovables e non 
renovables. Identificación das actitudes e 
estratexias individuais e colectivas de 
consumo enerxético responsable.  

 B3.20. Rutinas individuais para mellorar a 
calidade de vida. Reflexión sobre as 
posibilidades de cambio. 

 B3.21. Utilización das tecnoloxías da 
información e da comunicación para buscar e 
seleccionar e elaborar a información e 
presentar conclusións 

 B3.22. Realización e interpretación de 
gráficos sinxelos. 

 B3.14.Valorar o uso responsable das 
fontes de enerxía no planeta 
concienciándose do respecto ao contorno 
e desenvolvendo a capacidade crítica cara 
aos acontecementos que o modifican. 

 VSCB3.14.1. Toma conciencia da 
limitación dos recursos enerxéticos e 
explica as consecuencias do 
esgotamento das fontes de enerxía. 

 CSC 
CCL 

CSIEE 

Concienciarse da limitación de recursos 
naturais. 

 VSCB3.14.2. Investiga os efectos do 
abuso de determinadas fontes de 
enerxía. 

 CSC 
CAA 

Investigar os efectos negativos das fontes de 
enerxía. 

 VSCB3.14.3. Realiza traballos 
creativos sobre a necesidade do aire 
non contaminado para a saúde e a 
calidade de vida. 

X CCL 
CSC 
CAA 

CSIEE 

Valorar a importancia do aire non contaminado. 

 VSCB3.14.4. Expón graficamente 
argumentos para rexeitar actividades 
humanas contaminantes. 

 CSC 
CD 

CMCT 
CCEC 

Expoñer graficamente  argumentos para 
rexeitar actividades contaminantes. 

K  B3.23. Hábitos de prevención de 
enfermidades e accidentes no ámbito escolar 
e doméstico.. 

 B3.24. Actitudes e estratexias de promoción 
de formas de vida saudable e de calidade 

 B3.25. Os primeiros auxilios 

 B3.15 . Ser capaz de realizar  primeiros 
auxilios e tomar medidas preventivas, 
valorando a importancia de previr 
accidentes domésticos. 

 VSCB3.15.1. Razoa as repercusións 
de determinadas condutas de risco 
sobre a saúde e a calidade de vida. 

X 
CCL 
CAA 

CSIEE 

Razoar sobre as repercusións  na saúde e 
calidade de vida de conductas de risco. 

 VSCB3.15.2. Coñece as prácticas de 
primeiros auxilios. 

X 
CSC 

CSIEE 
Coñecer as prácticas de primeiros auxilios. 

A 
I 

 B3.26. Condutas responsables no uso das TIC: 
autonomía, autocontrol, seguridade, sentido 
ético. Análise da realidade e dos contidos 
que se presentan no contorno dixital para 

 B3.16. Empregar as novas tecnoloxías 
desenvolvendo valores sociais e cívicos en 
contornos seguros. 

 VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das 
novas tecnoloxías. 

 CD 
CSC 

Facer un uso ético das novas tecnoloxías. 
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desenvolver a capacidade crítica.  VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza 
criticamente os contidos do contorno 
dixital. 

 CCL 
CAA 
CSC 

Analizar e enxuizar os contidos do contorno 
dixital. 

I   B3.27. O consumo responsable. 
Identificación de actitudes e estratexias 
persoais e colectivas de consumo 
responsable 

 B3.28. A publicidade e as súas técnicas. 
Influencia nos hábitos de consumo. 
B3.29. Utilización das tecnoloxías da 
información e da comunicación para buscar e 
seleccionar e elaborar a información e 
presentar conclusións. 

 B3.17. Analizar criticamente a influencia 
da publicidade sobre o consumo 
empregando as novas tecnoloxías. 

 VSCB3.17.1. Realiza análise de 
información dixital sobre as razóns 
polas que as persoas senten a 
necesidade de consumir ao ver un 
anuncio publicitario. 

 CD 
CSC 

CSIEE 

Analizar criticamente a influenza da publicidade 
sobre o consumo das novas tecnoloxías. 

 VSCB3.17.2. Reflexiona sobre a 
influenza da publicidade expresando 
as conclusións mediante traballos 
creativos. 

 CSC 
CCEC 

CD 

Realizar traballos creativos sobre a influenza da 
publicidade. 

 VSCB3.17.3. Realiza exposicións 
axuizando criticamente hábitos de 
consumo innecesario. 

X CSC 
CCL 

CCEC 
CSIEE 

Emitir xuízos críticos sobre hábitos de consumo 
innecesarios. 

N  B3.30. Busca, selección, análise e elaboración 
de informacións en relación cos accidentes 
de tráfico. 

 B3.31. Comunicación da información 
elaborada por diferentes medios 

 B3.32.  Identificación de actitudes e 
estratexias individuais e colectivas de 
prevención de riscos viarios 

 B3.18. Investigar sobre a prevención de 
accidentes de tráfico xerando iniciativas e 
alternativas persoais. 

 VSCB3.18.1. Desenvolve proxectos 
relacionados coas principais causas 
dos accidentes de tráfico, sobre os 
que se informa en diferentes medios 
de comunicación. 

 CSC 
CSIEE 
CAA 

Desenvolver proxectos sobre as principais 
causas dos accidentes de tráfico. 

 VSCB3.18.2. Reflexiona sobre o modo 
no que se poderían evitar accidentes 
de tráfico e expón as súas 
conclusións. 

X CSC 
CCL 

Expoñer modos de evitar accidentes de tráfico. 

 VSCB3.18.3. Explica as principais 
medidas que se poderían tomar para 
previr accidentes de tráfico. 

X CSC 
CCL 

CSIEE 

Explicar as principais medidas a tomar para 
previr accidentes de tráfico. 

 

 

 


