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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Distinguir entre ética e moral, sinalando as semellanzas e as 
diferenzas entre elas, e estimando a importancia  da reflexión ética 

como un saber práctico necesario para guiar de xeito racional a 
conduta do ser humano á súa plena realización. 

Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no que se refire á 
súa orixe e á súa finalidade. 

Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é 
indefinible, valorando a dignidade que posúe polo feito de ser libre. 

Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando 
 algunhas definicións achegadas por filósofos/as. 

Distinguir, na persoa, os ámbitos da vida privada e da vida pública, 
a primeira regulada pola ética e a segunda polo dereito, coa 

finalidade de identificar os límites da liberdade persoal e social. 

Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e 
ao dereito, e expón as súas conclusións mediante unha 

presentación  elaborada con medios informática. 

Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser 
humano, analizando as súas etapas de 
desenvolvemento e tomando conciencia da necesidade que ten 
de normas éticas, libre e racionalmente asumidas, como guía do 
seu comportamento. 

Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa como ser 
racional e libre, razón pola que esta é responsable da súa conduta 

e das consecuencias desta. 

Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral na 
persoa, e apreciar o papel da intelixencia e da vontade como 
factores que incrementan a capacidade de autodeterminación. 

Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e 
estrutura moral. 

Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través 
do coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e relacións. 

Procura e selecciona información en páxinas web, para identificar 
as diferenzas, as semellanzas e os vínculos entre a ética e o 

dereito. 

Recoñecer a importancia da dimensión moral da ciencia e a 
tecnoloxía, así como a necesidade de establecer límites éticos e 
xurídicos, coa finalidade de orientar a súa actividade consonte os 

valores defendidos pola DUDH. 

 Utiliza información de distintas fontes para analizar a 
dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando o impacto 
positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos da 

vida humana (social, económico, político, ético e ecolóxico, etc.). 
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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. 
 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicaminosantiago/
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