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MATERIAIS 

 

Outros materiais de traballo  

Reforzo en soporte impreso e dixital 

 

METODOLOXÍA 

 

A área Valores sociais e cívicos axuda, en gran medida, a garantir o dereito universal dos nenos 
a recibir unha educación que lles permita desenvolverse plenamente nas súas posibilidades, 
formarse no respecto dos dereitos humanos  
e as liberdades fundamentais e prepararse para asumir unha vida responsable nunha sociedade 
libre e tolerante coas diferenzas. 
Así mesmo, reforza a preparación das persoas para actuar como cidadanía participativa e 
implicada na mellora da cohesión, a defensa e o desenvolvemento da sociedade democrática”. 
 
Nesta área abordamos tanto os aspectos de desenvolvemento persoal do individuo como as 
facetas sociais e colectivas que conducen á adquisición de valores universais. Neste sentido 
perseguimos os seguintes fins: 
 
A metodoloxía empregada poderiamos resumila en: 
 
Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos. 
 
Exposicións por parte do profesor 
 
Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos extraídos de 
situacións cotiás e contextualizadas para o alumno/a, que favorecen a súa comprensión e 
sempre apoiados polos recursos dixitais. 
 
Exercicios e actividades diversificadasque contemplan competencias e intelixencias múltiples: 
traballo individual e en grupo, tarefas integradas, uso das TIC e actividades e experiencias que 
traballan contidos fundamentais. Están secuenciados por niveis de dificultade, abordan 
diversidade de estilos cognitivos e intelixencias e facilitan a adquisición de competencias a 
todos os alumnos. Os traballos realizaranse do seguinte xeito: 
oTraballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais  
oTraballo en grupo cooperativo: agrupar os alumnos en grupos de 3 ou 4 e utilizar as estruturas 
de traballo cooperativo.  
oPosta en común en gran grupo: despois do traballo individual ou de grupo  
 
Revisión de traballos 
 



 

CONTIDOS POR TRIMESTRE 

1º trimestre 2ºtrimestre 3ºtrimestre 

BLOQUE 1 
“A IDENTIDADE E A DIGNIDADE 

DAS PERSOAS” 

Coñecemento de si mesmo: 
identificación de características 
físicas e trazos da personalidade.  
 
Desenvolvemento dunha imaxe 
axustada e positiva dun mesmo.  
 
Identificación e expresión de 
sentimentos e emocións propios.  
 
Identificación e expresión de 
calidades e habilidades propias.  
 
Respecto por todas as persoas 
sen manifestación algunha de 
discriminación.  
 
A expresión sincera e respetuosa 
de opinións, emocións e 
sentimentos.  
 
O recoñecemento das emocións e 
sentimentos dos demais.  
 
Reflexión sobre os dereitos e 
deberes das persoas.  
Identificación das características 
principais da Declaración 
Universal dos Dereitos Humanos.  
 
Identificación das características 
principais da Declaración 
Universal dos Dereitos do Neno.  
 
Valoración crítica de situacións 
nas que os nenos non ven 
cubertas as súas necesidades 
básicas.  
 
Actitudes de integración e 
respecto cara a todas as persoas, 
sen manifestación algunha de 
discriminación. 
 

BLOQUE 2 
“A COMPRENSIÓN E O 

RESPETO  NAS RELACIONS 

INTERPERSONALES” 

Identificación e adquisición de 
habilidades que favorecen a 
participación cooperativa, 
aberta e respetuosa.  
 
Expresión de opinións e ideas 
propias de forma sincera e 
respetuosa.  
 
Identificación e adquisición de 
actitudes de escoita activa e 
diálogo.  
 
Identificación de emocións e 
sentimentos alleos de forma 
empática e respetuosa.  
 
Identificación de calidades, 
habilidades e trazos 
característicos e distintivos 
das persoas. Valoración 
positiva da diversidad de 
persoas.  
 
Adquisición de actitudes de 
respecto, integración e 
interese por outras culturas. 
Valoración positiva da 
diversidad das culturas.  
 
Valoración da importancia da 
amizade e as relacións 
interpersoais sás, sinceras e 
respetuosas.  
 
Valoración das actitudes de 
diálogo, respecto e 
cooperación como unha forma 
de contribuír á xustiza e a paz 
social.  
 
Recoñecemento de situacións 
de discriminación por razóns 

BLOQUE 3 
“A CONVIVENCIA E OS VALORES 

SOCIAIS” 

O sentido de pertenencia a un grupo.  
 
Explicación das características, o 
funcionamento e os órganos máis 
representativos dos sistemas 
democráticos.  
 
Adquisición de actitudes 
democráticas para a convivencia e a 
participación en diferentes espazos 
sociais. Explicación da asertividade.  
 
Adquisición de habilidades e 
capacidades asertivas para a defensa 
respetuosa dos dereitos.  
 
Explicación do concepto de conflito 
asociado ao de oportunidade e 
aprendizaxe: adquisición de 
habilidades para a resolución 
cooperativa, pacífica e xusta de 
dilemas e conflictos.  
 
Explicación da necesidade de leis, 
normas e acordos en distintas 
contornas sociais, para unha 
convivencia respetuosa, xusta, 
pacífica e enriquecedora.  
 
Explicación e valoración da 
solidariedade como elemento 
fundamental que contribúe á paz e á 
xustiza.  
 
Adquisición de actitudes solidarias 
en distintos espazos de interacción 
social. 
Valoración, respecto e coidado da 
contorna natural.  
 
Adquisición de ferramentas e 
argumentos para coidar e protexer a 
natureza.  
 
Explicación da educación vial e o 



 

  

 

 

culturais.  
 
Actitudes de respecto e 
integración das persoas sen ter 
en conta a cultura ou o país de 
orixe. Valor e defensa da 
liberdade de expresión.  
 

código de circulación.  
 
Motivos polos que é necesario 
respectar as normas de educación 
vial.  
 



 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 Criterios de 

cualificación 

Indicadores 

 
Porcentaxe 

Instrumentos avaliación 

 Consecución dos 

obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das 

competencias clave 

o Resolución de probas 

orais 

 

30% 

(Maior 

importanci

a da 3ª 

avaliación 

na nota 

final) 

o Observación sistemática 

 

 Participación activa na 

aula 

o Petición de palabra 

o Respecto da quenda 

de palabra 

o Coherencia das 

preguntas realizadas 

10% 

o Observación sistemática 

o Debates e asambleas 

 

 Atención, esforzo e 

interese 

o Actitude nas 

explicacións 

o Esforzo e superación 

o Interese  

o Atención e 

concentración 

10% 

o Observación sistemática 

o Rexistro anecdótico 

 

 Comportamento na aula 

e respecto das normas 

o Cumprimento de 

normas 

o Actitude en clase  

o Respecto aos demais 

o Coidado do material 

10% 

o Observación sistemática 

o Rexistro anecdótico 

 

 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 

20% 

o Listas de control  

o Análise das producións 

do alumnado: fichas. 



 

 

 

 

 

establecido 

 Traballo de 

investigación 

o Amosar curiosidade 

o Capacidade de 

razoamento e 

dedución 

o Habilidades na 

búsqueda de 

información 

o Exposición oral 

o Tratamento da 

información 

10% 

 

o Análise das producións 

o Análise dos procesos  

 

 Traballo en equipo o Interese por 

colaborar 

o Respecto polos roles 

adxudicados para 

cada actividade 

 

10% 

o Observación sistemática 

o Listas de control  

o Debates e asambleas 

 


