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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa como o 
valor do que parte e no que  se fundamenta a DUDH, subliñando 

os atributos inherentes á natureza humana e os dereitos 
inalienables e universais que derivan dela, como o punto de 

partida sobre o que deben xirar os valores éticos nas relacións 
humanas a nivel persoal, social, estatal e universal. 

Identifica a orixe dos dereitos inalienables e universais que 
establece a DUDH na dignidade do ser humano en tanto que 

persoa e os atributos inherentes á súa natureza. 

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

cumprimento na sociedade en que viven. 

Relaciona adecuadamente os termos e as expresións seguintes, 
que se utilizan na DUDH: dignidade da persoa, fraternidade, 

liberdade humana, trato digno, xuízo xusto, trato inhumano ou 
degradante, detención arbitraria, presunción de inocencia, 

discriminación, violación de dereitos, etc. 

Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é fundamental 
no mundo actual de grandes e rápidos cambios, debido á 

magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser humano, polo 
que resulta necesaria a súa actualización e a  ampliación aos 

novos campos de acción da persoa, co fin de garantir o 
cumprimento dos dereitos humanos. 

Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no 
século XXI, como instrumento de protección dos dereitos humanos 
ante o perigo que poden representar entes posuidores de grandes 
intereses políticos e económicos e grupos violentos, que teñen ao 
seu alcance armamento de grande alcance científico e tecnolóxico, 

capaces de pór en grande risco os dereitos fundamentais da 
persoa. 

Comprender e apreciar a importancia que teñen para o ser 
humano do século XXI as circunstancias que o rodean, salientando 
os límites que lle impoñen e as oportunidades que lle ofrecen para 
a elaboración do seu proxecto de vida, conforme os valores éticos 

que libremente elixe e que dan sentido á súa existencia. 

Describe e avalía as circunstancias que no momento actual o/a 
rodean, identificando as limitacións e as oportunidades que se lle 

formulan desde as perspectivas social, laboral, educativa, 
económica, familiar, afectiva, etc., co obxecto de deseñar, a partir 
delas, o seu proxecto de vida persoal, determinando libremente os 

valores éticos que deben guialo/a. 

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

na social. 

que os cidadáns e as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes 
(defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e conservación de 
todos os bens e servizos públicos, participación na elección de 

representantes políticos/as, respecto e tolerancia á pluralidade de 
ideas e de crenzas, acatamento das leis e das sentenzas dos 

tribunais de xustiza, pagamento dos impostos establecidos, etc.). 

Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de 
promover o ensino e a difusión dos valores éticos como

 instrumentos indispensables para a defensa da dignidade e 
os dereitos humanos, ante o perigo que o fenómeno da 

globalización pode representar para a destrución do planeta e a 
deshumanización da persoa. 

Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles 
consecuencias que pode ter para o ser humano o fenómeno da 
globalización, se non se establece  unha regulación ética e 

política (egoísmo, desigualdade, interdependencia, 
internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos 
culturais determinados por intereses  económicos que promoven 

o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.). 

Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na 
DUDH (no seu artigo 3) e como un compromiso dos españois e 
das españolas a nivel nacional e internacional (preámbulo da 
Constitución española), identificando e avaliando o perigo das 

novas ameazas que xurdiron nos últimos tempos. 

Toma conciencia do compromiso dos españois e das españolas 
coa paz, como unha aspiración          colectiva e internacional 

recoñecida na Constitución española, e rexeita a violación dos 
dereitos humanos, amosando solidariedade coas vítimas da 

violencia. 
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2. Avaliación e cualificación. 

  

2.1. Procedementos. 

Probas obxectivas de comprensión oral. 

 

Probas de comprensión escrita. 

 

Observación sistemática na aula. 

 

Traballos na casa. 

 

2.2. Instrumentos.  

Traballo regular dos alumnos na aula: actividades escritas, exposicións, diálogo, respostas a preguntas directas. 

Facer con regularidade os exercicios propostos cada día. 

2.3. Cualificación final. 

Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: Aprobado coa nota media das dúas avaliacións. Poderá subir nota co 

traballo da 3ª avaliación. 

Alumnado con unha ou dúas avaliacións suspensas: Pode suspender a materia se non acada as competencias básicas e/ou non 

traballa o mínimo requerido na 3ª avaliación. Polo que deberá adicar a 3ª avaliación á recuperación das avaliacións suspensas. 

2.4.Proba extraordinaria de setembro. 

Na convocatoria extraordinaria de SETEMBRO o exame incluirá toda a materia impartida ao longo do curso. A proba será 
escrita, e para superar a área é imprescindible obter un 5 nela. 
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2.5. Avaliación de materias pendentes. 
 

Dado que neste curso académico que nos ocupa non temos ningún alumno coa materia de valores éticos pendente, non procede 

polo tanto, nin organizar nin elaborar actividades para o caso. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre. 

O docente ha de facilitar ós alumnos e favorecer, por medio das actividades e da explicación que poñan en relación os 

coñecementos adquiridos e poñer en práctica a comprensión interdisciplinar fronte á mera acumulación de contidos. En toda 

materia compréndese como necesario o estudio dos seus problemas desde a interdisciplinariedade, nunhas materias máis que 

noutras e dependendo tamén do nivel.. Acumular contidos non ten moito valor se non se entretecen con outros contidos nunha 

unidade de sentido. Esta comprensión ha de poder servir para resolver algún tipo de cuestión práctica ou teórica que o alumno se 

plantexe. Toda a práctica docente, desde a explicación ás preguntas directas dirixidas ós alumnos, ata a realización de tarefas 

orais e escritas han de permitir e recoñecer algún tipo de expresión avaliable das competencias. Todo isto independentemente da 

realización doutras probas obxetivas avaliadoras. 

 

3.1 Materiais e recursos. 

Información proporcionada polo profesor na aula (explicación e información escrita, textos, actividades…tendentes a acadar os 

estándares da propia da materia e o desenvolvemento das competencias básicas, en relación cós contidos, metodoloxía, criterios 

de avaliación e resultados de aprendizaxe avaliables). Emprego das TIC para a presentación de traballos, busca de información...). 
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4. Información e publicidade. 
 
4.1. Información ó alumnado e ás familias. 
 
Para informar ó alumnado e ás familias, utilizarase a propia páxina web do centro 
(http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicaminosantiago/). Asemade, o departamento habilitou un correo electrónico a onde se poden 
dirixir para poñerse en contacto co profesor e preguntar calquera dúbida (francesopino2@gmail.com). 
 
4.2. Publicidade. 
 
Esta adaptación da programación didáctica será publicada na páxina web do centro. 
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