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2ª nivel de planificación curricular. Inclúese no PE. 

 
3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos. 

4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 

Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende orde 

proceso de ensino - aprendizaxe do alumnado. Debe responder a estas cuestió 1 

Que, cando e como ensinar / 2. Que, cando e como avaliar / 3. Como atend 

diversidade. 

 
 

Referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo se 

quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma 

competencias. Responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina (art. 

do Decreto 86/2015). 

 
 

Especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultado 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e sa fac 

en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e perm graduar 

rendemento ou o logro alcanzado. 

 
 

 
Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. For 

parte dos criterios de cualificación de dito estándar. O instrumento máis idóneo 

identificar esa graduación sería a rúbrica (art. 7.4 da Orde ECD 65/2015, 

29/1/2015). O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica. 

 
 

Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar p supera 

a materia (art. 13.3d da Resolución 27/7/2015). Canto maior sexa o g esixido d 

consecución, máis importante se considera o estándar. 

 
 

Serven para ponderar “o valor” que se dá a cada estándar e a proporción que c 

instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor. 

 
 

Os procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática traball 

do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexi ou o 

traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias n marc de 

avaliación coherente (art. 7.6, terceiro parágrafo, da Orde ECD 65/201 
 

Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición du 

aprendizaxe ou dunha competencia. 
 

Achega de producións dun alumno/a. 

 
 
 
 

Para identificar o progreso dos estándares ao longo dunha etapa. 

 
Conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables que ten unha área ou mat 

Dado que os estándares de aprendizaxe avaliables póñense en relación 

competencias, este perfil permitirá identificar aquelas competencias qu 

desenvolven a través desa área ou materia (art. 5.6 Orde ECD 65/2015). S 

referencia para a programación, a avaliación e o reforzo. 

Desenvolvemento curricular 

Programacións didácticas 

Programación de aula 

Programación didáctica 

 
 

 
Criterios de avaliación 

 
 
 
 

Estándares de aprendizaxe 

 
 
 
 

Criterios de cualificación 

 
Indicadores de logro 

 
 
 
 

Grao de consecución dun 
estándar 

 
 

Criterios de cualificación e 
instrumentos 

 
 

Procedementos e 
instrumentos 

 
 

Rúbrica 

 

 
Portfolio 

 
 

OUTROS ASPECTOS 
 
Graduación dos estándares 

Perfil de área 

 
 

 
Perfil competencial 
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A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada 

avaliación dos contidos, na medida en que ser competente supón mobilizar 

coñecementos, destrezas, actitudes e valores (art. 7.3 da Orde ECD 65/2015). 

 
 

Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas 
escalas de avaliación […] que teñan en conta á atención á diversidade (art. 
da Orde ECD/65/2015). 

 
 

É a acción ou conxunto de accións orientadas á resolución dunha situació 

problema, nun contexto definido, combinando todos os saberes dispoñibles 

elaborar un produto relevante. As tarefas integran actividades e exercicios. 

 
 

Exemplo: B1.1: B1: Bloque de contido / 1: Número de contido dun bloque. 

 
 

Exemplo: XHB1.1.2 

XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia. 

B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar. 

1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar. 

2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 

 

 
No portal de Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

(http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce) están dispoñibles, en formato doc 

e desagregados por áreas: 

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

Avaliación das competencias 

Nivel de desempeño das 
competencias 

Tarefa 

Identificación de contidos e 
criterios 
 

Identificación de estándares 

http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce)
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2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

□ Introdución: 

 
A materia de Valores Éticos ten como obxectivo básico orientar o alumnado 

adolescente na escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores 

Éticos permitirá que ese proxecto se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade 

práctica. Isto supón que o proxecto, por racional, vai requirir virtudes intelectuais como 

o rigor, a coherencia, a honradez intelectual ou o apego á realidade. Pola dimensión 

práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia construíndo, 

desde a reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas 

decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, 

ao mesmo tempo, permita a súa realización plena e feliz como persoas e a promoción 

de relacións sociais marcadas polo recoñecemento das outras persoas, o respecto 

cara a elas, e pola finalidade de alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no 

nivel máis próximo á persoa como no nivel global. 

No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. 

Resulta evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas 

está na súa propia constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a 

posta en práctica da competencia comunicación lingüística, pola necesidade de rigor 

e claridade na exposición das propias ideas, e da capacidade dialóxica para 

comprender os puntos de vista alleos e aprender deles. Tamén resulta indispensable 

fomentar tanto a competencia de aprender a aprender como a de sentido da iniciativa 

e espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de crecemento persoal, 

tanto na orde do exercicio dos procesos cognitivos como na do aprecio pola 

creatividade, o sentido crítico e o non estancamento. Para a reflexión ética, ademais, 

é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as que, coas súas teorías 

antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como os 

valores de respecto, non violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, 

solidariedade e pluralismo; valores que son o corazón da Declaración Universal dos 

Dereitos Humanos (DUDH). É desde eses valores como tamén se analiza o traballo 

científico e tecnolóxico, polo que tamén se traballa a competencia matemática e as 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde unha perspectiva 

substantiva, pero si desde a análise da actividade científico-tecnolóxica como 

actividade que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus 

procedementos como nos resultados que dela se poidan obter. Por último, a materia 

préstase a desenvolver nos alumnos e nas alumnas, tanto en traballos colaborativos 

como en tarefas individuais, a competencia dixital, que lles permita acceder e 
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seleccionar información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha 

innegable capacidade para a comunicación. 

Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica 

metodoloxías didácticas activas e contextualizadas que faciliten a participación do 

alumnado en traballos cooperativos, a realización de tarefas, a aprendizaxe baseada 

en problemas, o estudo de casos, o traballo por retos, etc., metodoloxías todas elas que 

lle confiren ao alumnado o papel de axente activo da súa propia formación. 

Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como 

a de Valores Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e 

constitucional, como parte nuclear, e necesitando o concurso dos outros, como a 

comprensión de lectura, a corrección na expresión oral e escrita, o uso de ferramentas 

para a comunicación audiovisual e outros elementos de TIC, ou a aposta polo 

emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na 

materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato 

de persoas con discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque 

nestes e en outros é a reflexión ética a quen ten que orientar a nosa conduta. 

O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, 

perspectivas e niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", 

"A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión 

ética", "A xustiza e a política", "Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal 

dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos 

humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía". 

As diferenzas entre bloques e o ter en conta os diversos momentos do 

desenvolvemento cognitivo do alumnado nesta etapa foron os motivos determinantes 

de que, no currículo do primeiro ciclo, os alumnos e as alumnas de primeiro de ESO 

traballaron o referido á personalidade e á súa constitución, a ineludibilidade dos 

problemas morais e a introdución á reflexión ética e política. En segundo de ESO 

abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as grandes 

pensadores/as e filósofos/as da historia, así como as conexións necesarias entre o 

campo da ética, o do dereito e o da política; conexión  nas que o concepto de xustiza 

ocupa un papel central. Tamén se teñen en conta os temas que atinxen á 

configuración da vida social e política, pondo como criterio ético básico 
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 Centro: 
 

 
 

 
• Obxectivos 

 

a 
Desenrolar un código ético de valores e normas que determinen as propias 

decisións para guiar a conduta de tal xeito que realce a dignidade persoal. 

b 
Desenrolar un código ético de valores e normas que determinen as propias decisións para 

guiar a conduta de tal xeito que permita a realización plena e feliz como persoa. 

 
C 

Desenrolar un código ético de valores e normas que determinen as propias decisións para 

guiar a conduta de tal xeito que se favorezan as relacións sociais marcadas polo 

recoñecemento das 

outras persoas e o respecto cara a elas. 

 
D 

Desenrolar un código ético de valores e normas que determinen as propias decisión para 
guiar a 

conduta de xeito que permita alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel 

máis próximo á persoa como no nivel global. 

E Orientar o alumnado adolescente na escolla do seu proxecto de vida persoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dunha sociedade xusta o respecto á DUDH e os valores que a conforman, e vendo que 

tanto a Constitución Española como o Estatuto de Autonomía de Galicia se axustan a 

este criterio e o enriquecen. No cuarto curso da etapa retómanse xa, pero desde un 

nivel de afondamento superior, todos os temas que foron xurdindo nos cursos previos, 

tendo como horizonte que o alumnado, ao final da etapa, estea xa capacitado para levar 

a cabo o proxecto máis importantes de aqueles nos que se embarcarán: o dunha vida 

persoal e social digna e satisfactoria. 

Centros adscritos: Non hai centros adscritos aínda que coexiste na mesma zona co 

CEIP San Ramón de Moeche do cal recibimos alumnado que entra na etapa da ESO. 

Ensinanzas que oferta o centro: Trátase dun CPI, polo tanto oferta educación infantil, 

primaria  e educación secundaria obrigatoria. 

 

 

Características singulares: O alumnado é bilingüe. O galego está ben conservado 

nesta zona, polo que para moitos alumnos e alumnas é a lingua principal. Outros 

utilizan o castelán, se ben se defenden de forma satisfactoria en ambas linguas. O nivel 

socio-cultural é medio-baixo en xeral. 
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3. ESTÁNDARES: GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN. 

 
  

Valores éticos. 2º de ESO 

 

Estándares de 

aprendizaxe 

 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

 
Temporalización 

  

Bloque 1. A dignidade da persoa 

VEB1.1.1. Sinala as 

dificultades para definir 

o concepto de persoa, 

analizando algunhas 

definicións achegadas 

por filósofos/as. 

 

Saber debater no grupo 

expresando as propias 

opinións sobre o 

concepto de persoa. 

 

 
Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro 

 
 

 
Setembro 

VEB1.2.1. Explica a 

concepción kantiana do 

concepto de persoa, 

como suxeito 

autónomo capaz de 

ditar as súas propias 

normas morais. 

 

 
Saber debater no grupo 

expresando as propias 

opinións. 

 

 
Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro. 

 
 

 
Setembro 

VEB1.2.2. Comenta e 

valora a idea de Kant 

ao concibir a persoa 

como un fin en si 

mesma, rexeitando a 

posibilidade de ser 

tratada por outros 

como instrumento para 

alcanzar fins alleos a 

ela. 

 
 
 
 

Saber debater no grupo 

expresando as propias 

opinións. 

 
 
 
 

Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro. 

 
 
 
 
 

Setembro 

VEB1.3.1. Sinala en que 

consiste a virtude e as 

súas características en 

Aristóteles, indicando a 

súa relación cos actos, 

os hábitos e o carácter. 

 

Saber poñer exemplos 

oralmente das diferentes 

características da virtude 

segundo Aristóteles 

 

 
Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro. 

 
 

 
Outubro 

VEB1.3.2. Enumera 

algúns dos beneficios 

que, segundo 

Aristóteles, achegan as 

virtudes éticas ao ser 

humano, identifica 

algunhas destas e 

ordénaas segundo un 
criterio racional. 

 
 

 
Saber poñer exemplos dos 

beneficios das virtudes 

éticas de forma oral. 

 
 

 
Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro. 

 
 
 

 
Outubro 

 
Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións 

interpersoais 

VEB2.1.1. 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. 

 

 
Saber realizar unha 

presentación para 

expoñer unha síntese da 

diferenza entre ética e 

dereito. 

 
 

 
Avaliación da presentación 

mediante escala 

numérica 

 
 
 

 
Outubro 
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VEB2.1.2. Reflexiona 

arredor do problema da 

relación entre estes dous 

campos, o privado e o 

público, e a posibilidade 

de que exista un conflito 

de valores éticos entre 

ambos, así como a forma 

de atopar unha solución 

baseada nos valores 

éticos, exemplificando de 

Saber defender a súa 

opinión sobre o tema nun 

debate baseado nun caso 

práctico. 

Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro. 

Novembro 

 
  

Valores éticos. 2º de ESO 

 

Estándares de 

aprendizaxe 

 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

 
Temporalización 

maneira concreta tales 

casos, e expón as súas 

posibles solucións 

fundamentadas 

eticamente. 

   

  

Bloque 3. A reflexión ética 

VEB3.1.1. Recoñece as 

diferenzas entre a ética 

e a moral, no que se 

refire á súa orixe e á 

súa finalidade. 

 
Sabe explicar oralmente as 

diferenzas entre ética e 

moral 

 
Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro 

 

 
Novembro 

VEB3.1.2. Achega razóns 

que xustifiquen a 

importancia da 

reflexión ética, como 

unha guía racional de 

conduta necesaria na 

vida do ser humano, 

expresando de forma 

apropiada os 

argumentos en que se 

fundamenta. 

 
 
 

 
Saber argumentar as 

propias ideas sobre o 

tema de forma oral 

 
 
 

 
Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro 

 
 
 
 

 
Novembro 

VEB3.2.1. 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. 

 
 
 

Saber explicar os 

conceptos de forma oral 

e poñer algún exemplo. 

 
 
 

Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro 

 
 
 
 

Novembro 

VEB3.2.2. Explica as tres 

etapas do 

desenvolvemento 

moral na persoa, 

segundo a teoría de 

Piaget ou a de 

Köhlberg, e as 

características propias 

de cada unha, 

destacando como se 

pasa da heteronomía á 
autonomía moral. 

 
 
 

 
Compara oralmente as 

clasificacións de Piaget e 

Köhlberg e pon 

exemplos. 

 
 
 
 

Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro 

 
 
 
 
 

Novembro 
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VEB3.3.1. Describe a 

relación entre a 

liberdade e os 

conceptos de persoa e 

estrutura moral. 

 
Sabe explicar de forma oral 

a relación entre os 

conceptos. 

 
Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro 

 

 
Decembro 

VEB3.4.1. Describe as 

características 

distintivas dos valores 

éticos, utilizando 

exemplos concretos 

deles e apreciando a 

súa relación esencial 

coa dignidade humana 

e a conformación 

dunha personalidade 

xusta e satisfactoria. 

 
 

 
Saber realizar unha lista 

dos valores éticos 

traballados na aula a 

través de curtas e 

reflexións. 

 
 
 
 

 
Portfolio 

 
 
 
 

 
Decembro 

VEB3.4.2. Emprega o 

espírito emprendedor 

para realizar, en grupo, 

unha campaña 

destinada a difundir a 

importancia de 

respectar os valores 

éticos, tanto na vida 

persoal como na social. 

 
Sabe realizar carteis, unha 

presentación, un vídeo, 

unha canción ou outro 

tipo de actividade 

creativa para difundir a 

importancia dos valores 

éticos. 

 
 

 
Avaliación do traballo 

realizado mediante 

escala numérica 

 
 
 

 
Decembro 

VEB3.5.1. Define o 

concepto de norma e 

de norma ética, 

distinguíndoa das 

normas xurídicas, 

relixiosas, etc. 

 

 
Sabe explicar o concepto de 

forma oral 

 
 

Observación na aula e 

anotación nunha ficha de 

rexistro 

 
 
 

Decembro 

VEB3.5.2. Sinala quen 

foron os 

Sabe explicar oralmente os Observación na aula e 

anotación 

Xaneiro 

 
  

Valores éticos. 2º de ESO 

 

Estándares de 

aprendizaxe 

 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

 
Temporalización 

sofistas e algúns dos 

feitos e das razóns en 
que se fundamentaba a 

súa teoría relativista da 

moral, destacando as 
consecuencias que 

esta ten na vida das 

persoas. 

 
 

 
conceptos e poñer 

exemplos. 

 
 
 

nunha ficha de rexistro 

 

VEB3.5.3. Coñece os 

motivos que levaron a 

Sócrates a afirmar o 

"intelectualismo moral", 

e explica en que 

consiste e a postura de 

Platón ao respecto. 

 
 
 

Sabe explicar oralmente os 

conceptos. 

 

 
Observación na aula e 

anotación nunha ficha de 

rexistro 

 
 

 
Xaneiro 

VEB3.5.4. Compara o 

relativismo e o 

obxectivismo moral 

apreciando a vixencia 

destas teorías éticas na 

actualidade, e expresa 

opinións de forma 

argumentada. 

 
 
 

Sabe argumentar opinións 

sobre o tema de forma 

oral 

 
 
 

Observación na aula e 

anotación nunha ficha de 

rexistro 

 
 
 
 

Xaneiro 
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VEB3.6.1. Enuncia os 

elementos distintivos 

das "teorías éticas" e 

argumenta a súa 

clasificación en éticas 

de fins e éticas 

procedimentais, e 

elabora un esquema 

coas súas 

características máis 

destacadas. 

 
 

 
Sabe elaborar un esquema 

coas características máis 

destacadas das teorías 

éticas de fins e 

procedimentais 

 
 
 
 

 
Portfolio 

 
 
 
 

 
Xaneiro 

VEB3.6.2. Enuncia os 

aspectos fundamentais 

da teoría hedonista de 

Epicuro e os valores 

éticos que defende, 

destacando as 

características que a 

identifican como unha 

ética de fins. 

 
 
 
 

Sabe expresar opinións 

propias sobre o tema 

 
 

 
Observación na aula e 

anotación nunha ficha de 

rexistro 

 
 
 

 
Febreiro 

VEB3.6.3. Elabora, en 

colaboración co grupo, 

argumentos a favor 

e/ou en contra do 

epicureísmo, e expón 

as súas conclusións 

cos argumentos 

racionais 

correspondentes 

Sabe elaborar e defender 

argumentos para un 

debate sobre o tema 

 
 

 
Observación na aula e 

anotación nunha ficha de 

rexistro 

 
 
 

 
Febreiro 

VEB3.7.1. Explica o 

significado do termo 

"eudemonismo" e o 

que para Aristóteles 

significa a felicidade 

como ben supremo, e 

elabora e expresa 

conclusións. 

 
 
 

Sabe expresar conclusións 

sobre o tema de forma 

oral 

 
 
 

Observación na aula e 

anotación nunha ficha de 

rexistro 

 
 
 
 

Febreiro 

VEB3.7.2. Distingue os 
tres tipos de tendencias 
que hai no ser humano, 
segundo 

Aristóteles, e a súa 

relación co que el 

considera como ben 

supremo da persoa. 

 
 

Sabe expresar oralmente 

as ideas de Aristóteles 

sobre o tema 

 
 

Observación na aula e 

anotación nunha ficha de 

rexistro 

 
 
 

Marzo 

VEB3.7.3. Achega razóns 

para clasificar o 

eudemonismo de 

Aristóteles dentro da 

categoría da ética de 

fins. 

 

 
Sabe expresar oralmente 

varias razóns. 

 
 

Observación na aula e 

anotación nunha ficha de 

rexistro 

 
 
 

Marzo 

 
 

Valores éticos. 2º de ESO 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

 
Temporalización 
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VEB3.8.1. Fai unha 

recensión das ideas 

fundamentais da ética 

utilitarista: o principio 

de utilidade, o concepto 

de pracer, a 

compatibilidade do 

egoísmo individual co 

altruísmo universal e a 

localización do valor 

moral nas 

consecuencias da 

acción, entre outras. 

 
 
 
 
 

Sabe debater expresando 

as propias opinións sobre 

o tema 

 
 
 
 
 

Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro 

 
 
 
 
 
 

Marzo 

VEB3.8.2. Enumera as 

características que fan 

do utilitarismo e do 

epicureísmo unhas 

éticas de fins. 

Enumera por escrito 

algunhas razóns 

despois de consultar a 

información necesaria 

 
 
Portfolio 

 
 
Abril 

VEB3.8.3. Argumenta 

racionalmente as súas 

opinións sobre a ética 

utilitarista. 

 

Sabe expresar de forma 

oral a súa opinión sobre 

o tema 

 

Observación na aula e 

anotación nunha ficha de 

rexistro 

 

Abril 

 
Bloque 4. A xustiza e a política 

VEB4.1.1. Explica e 

aprecia as razóns que 

dá Aristóteles para 

establecer un vínculo 

necesario entre ética, 

política e xustiza. 

 
Sabe expresar de forma 

escrita a relación entre a 
ética, a política 

e a xustiza 

 

 
Portfolio 

 

 
Abril 

VEB4.1.2. Utiliza e 
selecciona información 
sobre os valores éticos 
e cívicos, identificando 
e apreciando as 
semellanzas, as 

diferenzas e as 

relacións entre eles. 

 
Sabe reunir unha lista de 

valores éticos e cívicos a 

partir do traballado en 

clase a través de lecturas 

e curtas. 

 
 

 
Portfolio 

 
 

 
Todo o curso 

VEB4.2.1. Elabora, 

recorrendo á súa 

iniciativa persoal, unha 

presentación con 

soporte informático, 

sobre a política 

aristotélica como unha 

teoría organicista, 

cunha finalidade ética e 

que atribúe a función 

educativa ao Estado. 

 
 
 
 

Sabe realizar unha breve 

presentación informática 

sobre o tema. 

 
 
 
 

Avaliación da presentación 

mediante escala 

numérica 

 
 
 
 
 

Maio 

VEB4.2.2. Selecciona e 

usa información, en 

colaboración co grupo, 

para entender e 

apreciar a importancia 

que Aristóteles lle dá á 

xustiza como valor 

ético no que se 

fundamenta a 

lexitimidade do Estado 

e a súa relación coa 

felicidade e o ben 

común, e expón as 

súas conclusións 

persoais debidamente 

fundamentadas. 

 
 
 
 
 

 
Sabe expresar conclusións 

de forma oral sobre o 

tema. 

 
 
 
 
 

 
Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro 

 
 
 
 
 
 

 
Maio 

 Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos 

Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos 

humanos 



Páxina 14 de 26 
 

VEB5.1.1. Procura e 

selecciona información 

en páxinas web, para 

identificar as 

diferenzas, as 

semellanzas e os 

vínculos entre a ética e 

o dereito 

 
Sabe elaborar unha 

explicación por escrito 

identificando as 

diferenzas e semellanzas 

entre os conceptos 

 
 

 
Portfolio 

 
 

 
. Maio 

 
  

Valores éticos. 2º de ESO 

 
Estándares de 

aprendizaxe 

 
Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

 
Temporalización 

  
Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

VEB6.1.1. 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.). 

 
 
 

 
Sabe facer unha reflexión 

coherente sobre diversos 

documentais e vídeos 

sobre o tema 

 
 
 
 
 

Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro 

 
 
 
 
 
 

Xuño 

VEB6.1.2. Achega 

argumentos que 

fundamenten a 

necesidade de pór 

límites éticos e 

xurídicos á 

investigación práctica, 

tanto científica como 

tecnolóxica, tomando a 

dignidade humana e os 

valores éticos 

recoñecidos na DUDH 

como criterio 

normativo. 

 
 
 
 
 
 

Sabe expresar argumentos 

sobre o tema de forma 

oral 

 
 
 
 
 
 

Observacíón na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro 

 
 
 
 
 
 

Xuño 

VEB6.1.3. Recorre á súa 

iniciativa persoal para 

expor as súas 

conclusións sobre o 

tema tratado, utilizando 

medios informáticos e 

audiovisuais, de xeito 

argumentado e 

ordenado 

racionalmente. 

 
 
 

Sabe elaborar unha 

presentación facendo 

unha síntese da 

información traballada na 

aula 

 
 
 
 

Avaliación da presentación 

mediante escala 

numérica 

 
 
 
 
 

Todo o curso 
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VEB6.2.1. Destaca o 

problema e o perigo 

que representa para o 

ser humano a 

tecnodependencia, 

sinalando os seus 

síntomas e as súas 

causas, e estimando as 

súas consecuencias 

negativas, como unha 

adición incontrolada 

aos dispositivos 

electrónicos, aos 

videoxogos e ás redes 

sociais, que conduce 

as persoas cara a unha 

progresiva 
deshumanización. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sabe debater sobre o tema 

de forma argumentada 

 
 
 
 
 
 
 

Observación na aula e 

anotación nunha ficha de 

rexistro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Xuño 

VEB6.3.1. Analiza 

información 

seleccionada de 

diversas fontes, coa 

finalidade de coñecer 

en que consisten 

algúns dos avances en 

medicina e 

biotecnoloxía, que 

formulan dilemas 

morais (utilización de 

células nai, clonación, 

euxénese, etc.), 

sinalando algúns 

perigos que estes 

encerran de prescindir 

do respecto á 

dignidade humana e os 

seus valores 

fundamentais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabe debater sobre o tema 

de forma argumentada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xuño 

VEB6.3.2. Presenta unha 

actitude de tolerancia e 

respecto ante as 

opinións que se 

expresan na 

Sabe debater de forma 

argumentada 

Observación na aula e 

anotación na ficha de 

rexistro 

Todo o curso 

 
 

Valores éticos. 2º de ESO 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

 
Temporalización 

confrontación de ideas, 

coa finalidade de 

solucionar os dilemas 

éticos, sen esquecer a 

necesidade de 

empregar o rigor na 

fundamentación 

racional e ética de 

todas as alternativas de 

solución formuladas. 

   



 

4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

CCL 
 
 
 

VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e as características propias de 

cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á autonomía moral. 

 

CMCCT 
 

VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que consisten algúns dos avances en medicina e 

biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.), sinalando algúns perigos que estes encerran de 

prescindir do respecto á dignidade humana e os seus valores fundamentais. 

 

CD 
 

VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor as súas conclusións sobre o tema tratado, utilizando medios informáticos e audiovisuais, de 

xeito argumentado e ordenado racionalmente. 

 

CAA 
 
 

VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os valores éticos e cívicos, identificando e apreciando as semellanzas, as diferenzas e as relacións 

entre eles. 

 

CSC 
 
 

VEB6.3.2. Presenta unha actitude de tolerancia e respecto ante as opinións que se expresan na confrontación de ideas, coa finalidade de solucionar 

os dilemas éticos, sen esquecer a necesidade de empregar o rigor na fundamentación racional e ética de todas as alternativas de solución 

formuladas. 

 

Nota: Dito estándar recolle os aspectos máis fundamentais, pero na realidade, a totalidade dos estándares da materia están 

directa ou indirectamente relacionados con esta competencia. 

 

CSIEE 
 
 
 

VEB3.4.2. Emprega o espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha campaña destinada a difundir a importancia de respectar os valores éticos, 

tanto na vida persoal como na social. 

Páxina 13 de 
24 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 
Comprensión lectora: A través das lecturas de textos e información da web. 

Expresión oral e escrita: A través das reflexións no caderno e nas presentacións e das reflexións 

e debates orais. Comunicación audiovisual: A través do visionado de curtas, documentais e da 

realización de presentacións. 

Tecnoloxías da información e da comunicación: A través da realización de presentacións e 

pescuda na web. Emprendemento: A través da pescuda na web. 

Educación cívica: A través de todos os estándares e actividades da 

materia. Prevención da violencia: A través de todos os estándares e 

actividades da materia. 

 

6. METODOLOXÍA  

Aspectos xerais 

- Partir da competencia inicial do alumnado. 

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe. 

- Potenciar as metodoloxías activas e participativas: o Combinar traballo individual e 

cooperativo. 

o Aprendizaxe por proxectos. 

- Enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas. 

- Uso habitual das TIC. 

- Uso da plataforma AULA VIRTUAL, da Xunta de Galicia. 

- Papel facilitador do profesor/a. 

 

Estratexias metodolóxicas 

- Memorización comprensiva. 

- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa, etc. 

- Elaboración de sínteses. 

- Análise de documentos, gráficos, táboas de datos. -Comentarios de textos, gráficos… -

 Resolución de problemas. 

- Estudo de casos (proxectos). 

- Simulacións. 

- Outras: 
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Exemplo de secuenciación de traballo na aula 

Motivación: 

- Actividade de exploración de ideas e coñecementos previos. 

- Formulación de cuestións que favorezan o conflito cognitivo. - Presentación da actividade con 

gráficos, textos, fotos, etc. 

 

Información do profesor/a: 

- Información básica para todo o alumnado. 

- Información complementaria para reforzo e apoio. 

- Información complementaria para afondamento e ampliación. 

 

Traballo persoal: 

- Lectura e comprensión de textos. 

- Análise de documentos, pequenas investigacións, etc. 

- Resposta a preguntas. 

- Resolución de problemas. 

- Comentario de documentos, mapas, imaxes, vídeos, etc. 

- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses ou mapas conceptuais. 

- Memorización comprensiva. 

- Dramatizacións e xogos de roles. 

 

Avaliación: 

- Análise de producións: caderno, comentarios, presentacións audiovisuais, etc. 

- Exposicións orais. 

- Probas escritas. 

- Traballos individuais e en grupo. - Observación do traballo na aula. 

- Entrega de traballos a través da Aula Virtual. 

 
Outras decisións metodolóxicas 

 

Ao comezo do curso, faremos un traballo específico de Aula Virtual, para que o alumnado 

estea totalmente familiarizado con dita plataforma, para así poder facer uso dela dun xeito 

fluído e   rápido. 
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- Agrupamentos: 

Individual á hora de reflexionar por escrito. 

Grupal á hora de analizar as curtas ou documentais de forma oral, de facer debates... 

Parellas á hora de elaborar presentacións audiovisuais sobre o aprendido e/ou 

investigado. 

 

- Tempos: 

Unha hora semanal. 

 

- Espazos: Aula. 

 

- Materiais: 

Ordenadores. 

Canon proxector e pantalla. 

Material funxible 

 

- Recursos didácticos: 

Recursos da web. 

Documentais 

Filmes relacionados coa temática a tratar 

 

7. AVALIACIÓN 
 

Avaliación inicial 
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Avaliación continua 

 

 
Como se cualifican as probas, os traballos individuais ou colectivos, o traballo no caderno de 

clase, Aula Virtual, a observación do traballo na aula: 

Observación do traballo na aula mediante unha escala numérica do 1 ao 10 que valore a 

participación, a perseveranza, o interese e a cohesión grupal. 

- O traballo no caderno de clase / Aula Virtual / traballos, mediante unha escala numérica 
do 1 ao 10. 

- Os traballos informáticos mediante unha escala numérica do 1 ao 10 que valore o 

contido, a correcta utilización das TIC e a cohesión grupal. 

 
Como se calcula a cualificación de cada unha das avaliacións : 
 

Primeiro acharase a media aritmética de todas as notas recollidas nas fichas / Aula Virtual / 

traballos a través da observación da clase. Tamén se calculará a media de todos os traballos 

grupais e actividades individuais no caderno. A nota da avaliación será a media aritmética de 

ambas. 

 

Mecanismo/s para recuperar unha proba non superada: 
 

Polo carácter reiterativo dos contidos, non é necesario, en principio recuperar unha proba non 

superada. 

 

Mecanismo/s para recuperar unha avaliación non superada: 

Polo carácter reiterativo dos contidos, non é necesario, en principio, recuperar unha avaliación 

Data prevista de realización: outubro. 

Proba : Observación na aula dos coñecementos previos sobre o tema a través de preguntas ao 

grupo. 

Mecanismo para informar ás familias: Non se informa ás familias dos resultados da avaliación 

inicial, salvo no caso da necesidade de aplicación dalgunha medida extraordinaria ou ordinaria 

de atención á diversidade, para a cal sexa requisito facelo segundo a normativa vixente 

(Decreto 229/20011 do 7 de decembro). 

Consecuencias dos resultados da proba: Decisións en relación ás medidas de atención á 

diversidade ordinarias e extraordinarias. En xeral, é moi útil para adaptar o ritmo, as 

actividades e a metodoloxía ás necesidades de cada grupo. 
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non superada. 

 

Semipresencial / Online 
 

Se un alumno/a non  puidese asisitr ás clases por causas de saúde ou de outro tipo 

xustificables, os traballos serían enviados a través de AULA VIRTUAL, co nome de 

TRABALLO ENTREGAR NOTA, e serían puntuados. 

 
 
Avaliación final 

 

 

 

No caso de que un alumno ou alumna teña unha nota media das tres avaliacións inferior a 5, 

deberá entregar os traballos ou fichas que a profesora indique sobre os contidos que non foron 

superados durante o curso para avaliar os estándares pendentes. 

 

A nota final será calculada coa seguinte ponderación: 1º avaliación 30%, 2ª avaliación 30% e 

3ª avaliación 40%. 

 

 

Como se calcula a cualificación: Cada traballo ou ficha será avaliado do 1 ao 10 e acharase a 

media aritmética de todos eles. 
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Avaliación extraordinaria 
 

No curso 2022-23 procederase tendo como referente o artigo 7.8 da Orde de 25 de xaneiro 

de 2022: “O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final 

dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, 

para o alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a 

terceira avaliación parcial, 

O equipo docente realizará un breve informe de avaliación individualizado que debe servir de 

base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva 

das materias ou dos ámbitos farase  efectiva na avaliación final de curso”. 

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria ( 7,8 Xuño) terá que realizar  

tarefas de recuperación (antes do 22 Xuño) que serán avaliadas e determinarán a nota final 

na materia. 

 

 

 

 
Recuperación e avaliación de pendentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecanismos para o seguimento: Traballos de reforzo ao longo do curso. O alumnado 

reunirase co profesorado nos momentos en que sexa posible para ambos (dentro do horario 

lectivo do centro). 

Como se avalía: Cada traballo será avaliado do 1 ao 10 e acharase a media aritmética de 

todos eles. 

No caso de non entregar os traballos ou fichas ao longo do curso, o alumno ou alumna ten 

dereito durante o mes de maio de facer unha proba escrita tipo test, puntuada sobre 10, 

dividindo os 10 puntos entre o número de ítems. 

Neste ano académico ningún alumno matriculado en 2º ESO de atopa neste suposto. 
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8. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Indicadores de logro do proceso de ensino 
 Escala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. 
    

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe. 
    

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado. 
    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. 
    

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. 
    

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. 
    

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. 
    

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. 
    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. 
    

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. 
    

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula. 
    

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo. 
    

 
Indicadores de logro da práctica docente 

 Escala 

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.     
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12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 

corrección das probas, traballos, etc. 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…     

9. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 

- Periodicidade coa que se revisará: Trimestralmente, ao remate das avaliacións parciais. 

- Medidas que se adoptarán como resultado da revisión: Modificación, supresión ou 

engadido de: materiais; actividades e actividades extraescolares; aspectos 

metodolóxicos; procedementos, ritmos e instrumentos de avaliación; criterios de 

cualificación; grao mínimo de consecución de estándares; 

Secuenciación dos elementos da programación; e calquera outro aspecto recollido na 

programación e avaliado a través dos indicadores que se expoñen a continuación. 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escala  

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do 

currículo. 

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.     

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.     

5. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.     

6. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

7. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

8. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado.     

9. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.     

10. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.     

11. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.     

12. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

13. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.     

14. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.     

15. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

16. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.     

17. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

18. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.     

19. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares 

e instrumentos. 

    

20. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.     

21. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

22. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

33. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     
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10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
 

Medidas ordinarias e extraordinarias 

 

Terase moi presente a Orde de 8 setembro de 2021 (art. 44), que desenvolve o Decreto 229/2011, 

que regula a  atención á diversidade en Galicia: 

• Plan de reforzo (para alumnado con materias pendentes) tal e como consta no 

artigo 51 da Orde de 8 de setembro 

de 2021 e tamén no artigo 8.3 da Orde de 25 de xaneiro de 2022. 

• Plan específico personalizado (para alumnado repetidor), tal e como consta no 

artigo 52 da Orde de 8 de setembro 

de 2021, e no artigo 8.6 da Orde de 25 de xaneiro de 2022. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
Non hai actividades complementarias e extraescolares programadas. De seren 

programadas no  transcurso do curso, serán reflectidas na memoria final do curso. 

 
 
 

12. DATOS DA MATERIA 
 

Materia Cur
so 

Grupo
s 

Profesor/a 

Valores éticos 2º 1 Fernando García Casal 

 
13. INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS 

 
A programación estará a disposición das familias no centro educativo a través da solicitude 

ao xefe de estudos ou á profesora que imparte a materia. Un resumo dos aspectos máis 

salientables será publicado na páxina web do centro. 
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14. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei 

Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

 

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

 

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación 

secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 

 

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 

29). No caso das programacións didácticas de Educación Primaria, Decreto 105/2014, do 

4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG do 9). 

 

- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 

2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 

 

- Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas 

de Educación secundaria obrigatoria no sistema educativo de Galicia. 

 

- Resolución do 26 de maio de 2022 da Secretaría xeral de Educación e FP, polas que se dictan 

instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de ESO no curso académico 2022/23. 

 

- Instrucións conxuntas do 5 de setembro de 2022 da Consellería de Cultura, Educación, Formación 

Profesional e Universidade e da Consellería de Sanidade ao respecto da recomendacións xerais 

para a xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023. 

 


