
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é indefinible, valorando a dignidade que posúe
polo feito de ser libre.

 VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando o seu significado 
etimolóxico.

1. VEB1.1.2. Describe as características principais da persoa: substancia independente, racional e libre.

▪ VEB1.1.3. Explica e valora a dignidade da persoa que, como ente autónomo, se converte nun "ser moral".

▪ B1.2. Comprender a crise da identidade persoal que xorde na adolescencia e as súas causas, e describir as 
características dos grupos que forman e a influencia que exercen sobre os seus membros, coa finalidade de 
tomar conciencia da necesidade que ten, para seguir medrando moralmente e pasar á vida adulta, do 
desenvolvemento da súa autonomía persoal e do control da súa conduta.

▪ VEB1.2.1. Coñece información, de fontes diversas, arredor dos grupos de adolescentes, as súas 
características e a influencia que exercen sobre os seus membros na determinación da súa conduta, e realiza 
un resumo coa información obtida. 

▪ VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre a importancia que ten para o/a adolescente desenvolver a autonomía 
persoal e ter o control da súa propia conduta conforme aos valores éticos libremente elixidos.

▪ B1.3. Describir en que consiste a personalidade e valorar a importancia de enriquecela con valores e virtudes
éticas, mediante o esforzo e a vontade persoal.

▪ VEB1.3.1. Identifica en que consiste a personalidade e os factores xenéticos, sociais, culturais e do contorno 
que inflúen na súa construción, e aprecia a capacidade de autodeterminación no ser humano. 

▪ B1.4. Xustificar a importancia que ten o uso da razón e a liberdade no ser humano para determinar "como 
quere ser", elixindo os valores éticos que desexa incorporar á súa personalidade. 

▪ VEB1.4.1. Describe e estima o papel relevante da razón e a liberdade para configurar cos seus propios actos 
a estrutura da súa personalidade.

▪ VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estima como desexables para integralos na súa 
personalidade, e explica as razóns da súa elección. 

▪ B1.5. Analizar en que consiste a intelixencia emocional e valorar a súa importancia no desenvolvemento 
moral do ser humano.

▪ VEB1.5.1. Define a intelixencia emocional e as súas características, valorando a súa importancia na 
construción moral do ente humano.

▪ VEB1.5.2. Explica en que consisten as emocións e os sentimentos, e como se relacionan coa vida moral.

▪ VEB1.5.3. Atopa, disertando en grupo, a relación entre algunhas virtudes e valores éticos e o 
desenvolvemento das capacidades de autocontrol emocional e automotivación, tales como a sinceridade, o 
respecto, a prudencia, a temperanza, a xustiza e a perseveranza, entre outras

▪ B1.6. Estimar a importancia do desenvolvemento da intelixencia emocional e a súa influencia na construción
da personalidade e o seu carácter moral, con capacidade de empregar a introspección para recoñecer 
emocións e sentimentos no seu interior, para mellorar as súas habilidades emocionais.

▪ VEB1.6.1. Comprende en que consisten as habilidades emocionais que, segundo Goleman, debe desenvolver
o ser humano, e elabora un esquema explicativo arredor do tema, en colaboración en grupo. 
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▪ VEB1.6.2. Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais coa adquisición das virtudes éticas, 
tales como a perseveranza, a prudencia, a autonomía persoal, a temperanza, a fortaleza da vontade, a 
honestidade cun mesmo, o respecto á xustiza e a fidelidade aos propios principios éticos, entre outras.

▪ VEB1.6.3. Emprega a introspección como medio para recoñecer as propias emocións, os sentimentos e
os estados de ánimo, coa finalidade de ter un maior control deles e ser capaz de automotivarse,

converténdose no dono da propia conduta. 

▪ B1.7. Comprender e apreciar a capacidade do ser humano, para influír de maneira consciente e voluntaria na 
construción da súa propia identidade, consonte os valores éticos, e así mellorar a súa autoestima.

▪ VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a propia identidade e facer de si 
mesmo/a unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc., 
nunha palabra, digna de ser apreciada por si mesmo/a.

▪ VEB1.7.2. Deseña un proxecto de vida persoal conforme o modelo de persoa que quere ser e os valores 
éticos que desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un sentido.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

A 3ª avaliación servirá neste caso para mellorar a cualificación obtida na 1ª e
na 2ª avaliacións. A 1ª e 2ª avaliacións contarán 50% cada unha.

Os criterios de ampliación, incorporados na 3ª avaliación, foron realizados
coa finalidade de subir nota, en 1  punto sobre a media das dúas 
avaliacións anteriores, e dependendo do nivel acadado. 

O traballos entregados cos mínimos satisfeitos acadarían en total 1 punto 
a maiores da media obtida da 1ª e 2ª avaliacións 

O alumnado que non entregou nada nesta 3ª avaliación queda coa media 
das dúas avaliacións anteriores. 

   A avaliación e cualificación adaptouse tendo en consideración que se 
realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 
trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, 
recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas desde a 
declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, e sempre 
en beneficio do alumnado.

Instrumentos:

O alumnado envía o traballo por correo de maneira individual. O profesor 
corríxeo e o devolve cos criterios establecidos se o exercicio o precisa. Se 
está ben, se ten en conta a nota nese momento.
O exercicio será, se procede, corrixido de novo polo/a alumno/a, 
coñecidas as instrucións recomendadas polo profesor que llas achega de 
dúas formas: sobre o orixinal achegado do/a alumno/a , escaneado e 
corrixido e enviado de volta, ou a través de descrición escrita.
 O alumnado entregarao de novo para satisfacer os mínimos para 
superalo, ou a súa mellora (se o alumno así o considera tras as 
recomendacións e quere de maneira voluntaria) quedando  satisfeito o 
seu obxectivo baixo os criterios de avaliación establecidos. 

Debe tratarse en toda medida de evitar a falta de acompañamento docente 
cunha permanente comunicación como está a darse con gran parte do 
alumnado que segue sen problema e con regularidade as súas tarefas.

Cualificación final
Indicar o procedemento para óbter a cualificación final de curso: 

Valoraranse os traballos feitos durante este tempo  e añadirase un punto  a 
media da primeira e segunda evaluación se o traballo o  merece

Proba
extraordinaria de

setembro 

Dado que todos os alumnos teñen superadas as duas primeiras evaluacions, 
a media da para que ninguén teña que superar a materia en setembro

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non hay alumnos ca materia pendente de anos anteriores
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Mandase os alumnos o enlace a un cortometraxe o un documental sobre o 
temario. Se pedirá ao alumnado que aporte a suas opinións  e que comente 
sobre o tema .

- A persoa. Personalidade e características

-A liberdade e nosa identidade

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Se conecta a través do classroom co alumnado. Creouse unha aula especifica 
para cada curso de valores éticos. Todos os alumnos teñen conexións.

O alumno mandara os comentarios sobre o visualizado o leido, el profesor 
aportara os seus comentarios e devolverallos os alumnos. Poderán modificalo
e reenvialo

Materiais e recursos
Enlaces de Videos de you tube. Enlaces a peliculas. Paxinas dos libros de 
texto  sobre os temas 

x

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 

alumnado. 

O Departamento remite a información a Dirección do centro para que a 
divulgue como considere oportuno as familias. 

Alumnado e profesor manteñen comunicación e intercambio da 
información a través do correo, no que se comentan as entregas, se 
aconsella e corrixe . 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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