
CEIP VISTAHERMOSA.-  PROGRAMACIÓNS 
DIDACTICAS

ÁREA EDUCACIÓN PARA A CIUDADANÍA

CICLO/CURSO 6º Curso.

OBXECTIVOS

 Identificar e aceptar a propia identidade e desenvolver a confianza nun mesmo, a 

afectividade e a autonomía persoal na vida cotiá, nas relacións de cada alumna ou 

alumno coas demais persoas e como integrante dos grupos sociais en que participa.

 Amosar actitudes contrarias á violencia,  aos estereotipos (de xénero, lingüísticos, 

relixiosos, culturais, físicos...) e aos prexuízos, sendo quen de defender os propios 

puntos de vista mediante o diálogo e a argumentación.

 Desenvolver e facer uso de habilidades emocionais, comunicativas e sociais para 

actuar  con  progresiva  seguridade  e  autonomía  na  vida  cotiá  e  para  participar 

activamente  nas  relacións  de  grupo,  amosando  actitudes  comprensivas, 

cooperativas, xenerosas e construtivas e sendo quen de autorregular emocións e 

condutas.

 Coñecer e apreciar os valores e normas de convivencia, obrar de acordo con elas 

asumíndoas como propias e participar activamente na elaboración das normas do 

centro  educativo  (da  aula,  relativas  ao  uso  de  instalacións  e  materiais,  nos 

regulamentos de actividades, etc.).

 Recoñecer  e  valorar  a  diversidade (de  xénero,  física,  cultural,  lingüística,  étnica, 

relixiosa,  etc.)  como feito  enriquecedor,  valorar  a  contribución  de  cada  quen  ao 

enriquecemento dun grupo, amosar respecto polos costumes e modos de vida de 

persoas e de poboacións distintas á propia e esforzarse por contribuír á mellora das 

relacións,  interesándose  por  compartir  espazos,  tempos,  actividades,  materiais, 

experiencias, etc.

 Coñecer,  asumir  e  valorar  os  dereitos  e  deberes  que  como  neno  ou  nena  lle 

corresponden  ao  alumnado  e  os  que  lle  corresponderán  como  persoa  adulta, 

manexar os documentos onde están recollidos e interesarse polas iniciativas que os 

defenden, participando, no caso de existir a posibilidade, nalgunha delas.
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 Coñecer  os  mecanismos  fundamentais  de  funcionamento  das  sociedades 

democráticas,  fundamentalmente  nos  ámbitos  máis  próximos  á  realidade  do 

alumnado, valorar o papel das administracións na garantía dos servizos públicos e a 

obriga dos cidadáns e das cidadás de contribuír ao seu mantemento mediante a 

asunción dos seus deberes e compromisos sociais.

 Ser  quen  de  analizar  a  situación  do  medio  natural  no  contorno  próximo,  tomar 

conciencia da situación a niveis máis amplos, recoñecer a incidencia das propias 

accións  no  seu  coidado  ou  na  súa  deterioración,  desenvolver  actitudes 

comprometidas para a súa conservación e mellora e asumir comportamentos (vida 

saudable, consumo responsable, seguridade...) que contribúan á sustentabilidade.

CONTIDOS TEMPORIZADOS

1º TRIMESTRE

• A identidade persoal.

• Os noso dereitos e obrigas.

• Os conflictos entre compañeiros.

2º TRIMESTRE

• Educación en valores. A honestidade.

• A familia.

• Estudo e aprendo no colexio

3º TRIMESTRE

• Coñezo o meu entorno. O concello.

• Vivimos nunha comunidade autonóma.

• O Estado democrático.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-  Amosar  respecto  polas  diferenzas  e  características  persoais  propias  e  dos 

compañeiros  e  compañeiras.  Valorar  as  consecuencias  das  propias  accións  e 

responsabilizarse delas.

-  Argumentar e defender as propias opinións, escoitar e valorar criticamente as opinións 

Programacións didácticas. Inspección educativa. Ceip. Vistahermosa. Curso 2009/10



das demais persoas, amosando unha actitude de respecto e comprendendo que o que 

se axuíza ou desautoriza son opinións ou actuacións, nunca persoas.

-  Participar colaborativamente na elaboración das normas, aceptalas, asumilas como 

propias e incorporalas aos propios patróns de conduta. 

-  Familiarizarse con algúns dos dereitos humanos recollidos na Declaración universal 

dos dereitos humanos e na Convención sobre os dereitos da infancia e cos principios 

de  convivencia  que  recollen  o  Estatuto  de  autonomía  e  a  Constitución  española. 

Identificar os deberes máis relevantes asociados a eles. Recoñecer situacións en que 

non son respectados e participar en iniciativas (reais ou simuladas) de mellora delas.

-  Recoñecer e rexeitar prexuízos, situacións de discriminación, de marxinación e de 

inxustiza e interesarse por identificar os factores sociais,  económicos, de orixe, de 

xénero ou de calquera outro tipo que as provocan, así como por atopar posibles vías 

de  mellora  para  as  persoas  que  as  sofren.  Valorar  a  importancia  das  accións 

individuais, pero entendendo que se necesitan accións colectivas.

- Identificar o funcionamento dos servizos públicos presentes na vida cotiá do alumnado 

e a súa relación con diferentes institucións e mais recoñecer a necesidade de que 

toda a poboación contribúa ao seu correcto funcionamento, mantemento e mellora a 

través de comportamentos responsables e solidarios (uso deses servizos, pagamento 

de impostos...). Por extensión, familiarizarse con outros servizos non tan próximos ao 

alumnado, pero tamén presentes de maneira directa ou indirecta na súa vida.

-  Ser consciente da transcendencia presente e futura de accións habituais na vida cotiá 

do alumnado e da necesidade de realizalas seguindo pautas que teñen a súa base na 

reflexión e na análise individual e colectiva deses comportamentos.

-  Concienciarse da influencia que poden exercer os medios de comunicación, a Internet 

ou a publicidade nas decisións e opinións das persoas.

MÍNIMOS PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA   (final de ciclo)  

• Saber que é a identidade persoal.

• Coñecer que vivimos en sociedade.

• Tomar conciencia da importancia da hixiene persoal e o aseo no vestido.

• Saber cales son os nosos dereitos.

• Coñecer por quen e cando foron recoñecidos os Dereitos Humanos.
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• Coñecemento da proclamación dos Dereitos do Neno, especialmente nos 

aspectos referidos á necesaria protección e coidados específicos.

• Descubrir que obrigas leva consigo vivir en sociedade.

• Saber que influencia teñen os conflitos na vida social.

• Coñecer como evitar os conflitos.

• Coñecer as diferenzas biolóxicas entre homes e mulleres e a súa igualdade en 

dignidade, dereitos e deberes.

• Coñecer modos de facilitar a convivencia e os bos modais na mesa.

• Saber que é vivir honradamente e cumprir coa lei.

• Coñecer como se pode vivir sen facer dano a ninguén.

• Coñecer que a Constitución é a base de todas as normas legais escritas.

• Analizar a función tutelar das leis na sociedade respecto á non discriminación, 

por exemplo, entre homes e mulleres.

• Saber que o fundamento da familia é o amor, o respecto e a confianza mutua.

• Descubrir que os nenos deben ser preparados para unha vida independente e 

educados para a paz na igualdade, tolerancia, liberdade e solidariedade.

• Tomar conciencia dos deberes dentro da unidade familiar.

• Saber que no colexio se adquiren coñecementos e se aprende a convivir de 

forma cívica.

• Descubrir o importante que é a amizade para a vida das persoas.

• Coñecer as normas que regulan a convivencia no colexio.

• Saber que é un municipio.

• Recoñecer o concello democrático como forma de organización dos municipios 

correspondentes. Coñecer os principais servizos municipais que presta o propio 

concello.

• Saber que é unha autonomía e cal é o seu fundamento.

• Coñecer como se organiza o Estado español como Estado das Autonomías, o 

principio regulador de solidariedade entre elas, e características e elementos de 

financiamento.

• Coñecer os servizos que presta a propia comunidade ou cidade autónoma, para 

favorecer a convivencia, o desenvolvemento da liberdade e o exercicio da 

cidadanía responsable.
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• Coñecer a función do Estado, dos grupos e das persoas na defensa da paz.

• Coñecer o Estado das Autonomías.

• Coñecemento da importancia das normas básicas de circulación viaria.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1. Avaliamos os elementos do proceso da E-A 
- Os obxectivos  programados.

- Os contidos 

- A metodoloxía e os procedementos de avaliación.

- As medidas de atención ao alumnado con necesidades especificas de apoio 

educativo.

- As tecnoloxías da información e a comunicación.

- Os recursos(persoais, materiais, espaciais e temporais).

- A coordinación co resto de profesionais e as familias. 

- As competencias básicas.

2. Avaliamos ao alumnado.
a) Avaliamos os elemento do proceso do ensino aprendizaxe. 
b) Avaliamos ao alumnado:

Procedementos

1. Observación directa.

 2. Análise de tarefas e actividades recomendadas.

 3.Comprobación de traballos escritos.

 4.Probas orais e escritas.

 5. Actitude e comportamento.

Instrumentos
1. Ficha de rexistro individual do alumno

2. Ficha de control do tema.

3. Rexistro de desenvolvemento  da clase.

A nosa Avaliación sera
 Inicial ou diagnóstica: a principios  do curso mediante fichas de contidos e revisando 

os expedientes de cada un deles.
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 Continua e formativa:  ao longo de cada unidade didáctica cos procedementos en 

instrumentos anteriormente descritos.

 Final ou sumativa: Ao finalizar cada unidade didáctica e ao finalizar o curso. En cada 

unidade  didáctica  farase   actividades  de  reforzo  e  ampliación do  tema, 

dependendo de conseguíronse ou non os obxectivos.
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