
 

       
PLAN DE VALORES CIVICOS E SOCIAIS 

4º DE PRIMARIA 

 

PROFESORAS:  María Pilar García García, Patricia Morchón Mosquera 

 
 
MATERIAIS 

 

 

Os libros de consulta.  

Material impreso (fichas de traballo e reforzo,...).  

Os recursos TICs. 

Biblioteca do colexio. 

Recursos persoais (os titores/as  e especialistas). 

 

 

INTENCIÓNS EDUCATIVAS 

 
- Partimos dun concepto positivo de si mesmo e, así, potenciar a súa capacidade como persoa 
para desenvolver as súas habilidades e aumentar o nivel de seguridade persoal. 
 
- Queremos que o alumno chegue a avaliar e decidir as súas accións segundo as 
consecuencias boas ou malas que terán para el mesmo e para os demais, e poder así avanzar 
no bo uso da súa liberdade. 
 
- Queremos que o alumno asuma valores, principios e normas de convivencia para lograr a 
liberdade e a igualdade entre todos e resaltar así a súa dignidade como persoa 
 
- Queremos que descubran que o corpo nos comunica moita información importante, pode 
pasarnos desapercibida se non estamos atentos. E que caian na conta de que unha mensaxe 
completa ten unha parte verbal e outra non verbal. 
 
- Queremos que os alumnos valoren a escoita activa como parte do proceso de comunicación 
e do bo diálogo, que valoren a todos os que lles rodean polo que poden achegar na súa vida. 
 
- Que os alumnos e as alumnas coñezan e aprecien os valores e as normas de convivencia, 
aprendan a obrar de acordo con elas e se preparen para o exercicio activo da cidadanía e o 
respecto aos dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 
 
- Que os alumnos e as alumnas adquiran habilidades para a prevención e a resolución pacífica 
de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 
como nos grupos da sociedade cos que se relacionan, coñecendo os valores sociais da 
competición deportiva e as normas básicas da competición. 
 
- Que os alumnos e as alumnas coñezan, aprecien e respecten as normas básicas de 
educación vial, aprendan a obrar de acordo con elas, sexan capaces de valorar as normas 
básicas de circulación na condución de bicicletas e outros vehículos de uso particular e 
adquirisen conciencia dos perigos que poden xurdir asimilando as normas de seguridade e o 
significado dos sinais relativos á circulación 
 



 

CONTIDOS  DE VALORES CIVICOS E SOCIAIS TRABALLADOS 

AO LONGO DE TODO O CURSO. 
 

 

- Autoconcepto. 
 
- Autocontrol. 
 
- Responsabilidade. 
 
- Deberes e dereitos da persoa 
 
- Argumentación de ideas e opinións persoais. 
 
- Respecto da expresión das opinións doutras persoas. 
 
- Características da boa escoita. 
 
- Habilidades de comunicación. 
 
- Libre expresión de sentimentos e pensamentos. 
 
- Coñecemento e respecto das normas de convivencia no grupo de amigos e 
no centro. 
 
- Participación respectuosa utilizando o diálogo. 
 
- Traballo en equipo. 
 
- Implicación coas persoas en situacións próximas. 
 
- Coñecemento e respecto das normas de convivencia no grupo de amigos e 
no centro. 
 
- Estratexias pacíficas de resolución de conflitos. 
 
- Solidariedade co grupo e a conciencia social. 
 
- A empatía. 
 
- A compenetración. 
 
- O respecto e a valoración do outro. 
 
- A identificación de diferentes maneiras de ser e actuar, a súa comprensión e 
valoración. 
- Educación vial:Normas básicas de educación vial para os peóns e/ou 
condutores. 
 



 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 CRITERIOS de 

*cualificación 

Indicadores 

(marcar o que proceda) 

Porcenta

xe 

Instrumentos *avaliación 

 Consecución dos 

obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das 

competencias clave 

 

o Comportamento e actitude 

adecuadas a cada situación 

30% 

(Maior 

importa

ncia da 

3ª 

avaliaci

ón na 

nota 

final) 

o Rúbricas  

o Observación sistemática 

o Listas de control (si ou non) 

o Tarefas multimedia 

 

 Participación activa na aula o Petición de palabra 

o Respeto de turnos 

o Preguntas realizadas 
10% 

o Observación sistemática: 

escalas observación 

o Listas de control (si ou non) 

o Debates 

o Asamblea 

o  

 Atención, esforzo e interese o Actitude nas explicacións 

o Esforzo e superación 

o Interese  

o Atención e concentración 

15% 

o Observación sistemática 

o Escalas de observación 

o Rexistro anecdótico 

o Listas de control (si ou non) 

o  

 Comportamento na aula e 

respecto das normas 

o Cumprimento de normas 

o Actitude en clase  

o Respecto aos demais 

o Coidado do material 

15% 

o Observación sistemática 

o Escalas de observación 

o Rexistro anecdótico 

o Entrevistas 

o  

 Traballo diario e 

presentación do mesmo 

o Limpeza e orde en libretas e 

traballos 

o Caligrafía 

o Autonomía no traballo 

o Respecto de normas 

ortográficas básicas 

o Rematar no tempo 

establecido 

20% 

o Listas de control (si ou non) 

o Análise das producións do 

alumnado: libro, fichas, 

plásticas e outras 

 

 Traballo de investigación o Amosar curiosidade 

o Capacidade de razonamento 

e deducción 

o Habilidades na búsqueda de 

información 

o Exposición oral 

o Tratamento da información 

5% 

o Rúbricas 

o Análise das producións 

o Análise dos procesos  

 

 Traballo en equipo o Interese por colaborar 

o Respecto polos roles 

adxudicados para cada 

actividade 

 

5% 

o Produtos finais 

o Listas de control (si ou non) 

o Rúbricas 

o Escalas de observación 

 

 

 


