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I.  VALORES ÉTICOS (1º ESO)I.  VALORES ÉTICOS (1º ESO)

1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLESCOMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC

B1.7. Comprender e apreciar a ca-
pacidade  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 capaci-
dade que posúe para modelar a propia identi-
dade e facer de si mesmo/a unha persoa xusta,
sincera,  tolerante,  amable,  xenerosa,  respec-
tuosa, solidaria, honesta, libre, etc., nunha pala-
bra, digna de ser apreciada por si mesmo/a.

CSIEE

B2.2.  Describir  e  valorar  a  impor-
tancia da influencia do contorno
social  e  cultural  no  desenvolve-
mento moral da persoa, a través
da análise do papel que desem-
peñan os axentes sociais.

VEB2.2.1. Describe o proceso de socialización e
valora a súa importancia na interiorización indi-
vidual dos valores e as normas morais que re-
xen a conduta da sociedade en que vive. 

CCL

VEB2.2.3.  Xustifica  e  aprecia  a  necesidade  da
crítica racional, como medio indispensable para
adecuar aos valores éticos universais estableci-
dos na DUDH os costumes, as normas, os va-
lores, etc., do seu medio, rexeitando todo o que
atente contra a dignidade do humano e os seus
dereitos fundamentais. 

CSC

B5.2. Estimar a importancia do pro-
blema actual do exercicio dos de-
reitos da muller e da infancia en
grande  parte  do  mundo,  coñe-
cendo as súas causas e tomando
conciencia  deles,  coa  finalidade
de promover a súa solución. 

VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe histórica do
problema dos dereitos da muller, recoñecendo
os patróns económicos e socioculturais que fo-
mentaron a violencia e a desigualdade de xéne-
ro.

CSC

B5.3. Apreciar o labor que realizan
institucións e ONG que traballan
pola defensa dos dereitos huma-
nos,  auxiliando  as  persoas  que
por  natureza  os  posúen,  pero
non  teñen  a  oportunidade  de
exercelos.

VEB5.3.1. Indaga sobre o traballo de institucións
e voluntarios/as que, en todo o mundo, traba-
llan  polo  cumprimento  dos  dereitos  humanos
(Amnistía  Internacional,  e  ONG  como  Mans
Unidas, Médicos sen Fronteiras e Cáritas, entre
outros),  e  elabora e expresa as súas conclu-
sións.

CAA

CSC

CCL

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
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    2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

 AVALIACIÓN   PRECEDEMENTOS
 - A avaliación será a media dos resultados acadados na 1ª e 2ª avalia-

ción.
- O alumnado pode mellorar a súa cualificación coas actividades realiza-

das neste último trimestre.  

 INSTRUMENTOS
- Realización das actividades que se envian (envio que será ao correo

corporativo personal: alumnado@ieseduardopondal.org).

CUALIFICACIÓN
FINAL XUÑO A nota do terceiro trimestre (C) será a media de tódalas actividades

realizadas dende o 12 de marzo ata a data da avaliación de xuño (estas
actividades son as recollidas abaixo). A media deste 3º trimestre calcu-
larase cuantificando a nota acadada en cada unha das actividades so-
bre 10 puntos (máximo) e dividida polo número de actividades marca-
das e debidamente realizadas polo alumnado.  Nas actividades deste
terceiro trimestre valoraranse os indicadores relacionados coa mellora e
progreso nas Competencias propias da materia, especialmente para o
alumnado que non superou algunha das avaliacións (1ª e 2ª).  Media do
3º trimestre = Nota total acadada nas Act. realizadas/Nº de actividades
programadas.

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
-Para o alumnado coa 1ª e a 2ª avaliación aprobadas de xeito pre-
sencial a cualificación será a media desas dúas avaliacións, ou a media
da primeira, a segunda e o traballo feito no terceiro trimestre se desa
maneira o alumnado mellora a súa cualificación. A nota final será a máis
alta entre a media de A e B ((A + B)/2) e a media de A,B e C ((A + B +
C)/3) sendo:

A = Nota da 1ª avaliación.
B = Nota da 2ª avaliación.
C=Nota do terceiro trimestre.

-Para o alumnado con algunha das avaliacións non superadas pro-
gramarase unha actividade no mes de maio para que trate de recuperar
as competencias clave imprescindibles para a materia. Esta actividade
de recuperación de avaliación computarase sobre 10 puntos.
Para o alumnado coa primeira  e/ou a segunda avaliación suspensas
presencialmente a nota final será a máis alta entre a media de A e B ((A
+ B)/2) e a media de A,B e C ((A + B + C)/3)
Sendo:
A = Nota da 1ª avaliación ou nota da recuperación realizada no terceiro
trimestre se mellora a súa cualificación.
B = Nota da 2ª avaliación ou nota da recuperación realizada no terceiro
trimestre se mellora a súa cualificación.
C = Nota do terceiro trimestre.

PROBA
EXTRAORDINARIA 
DE SETEMBRO

 A proba extraordinaria de setembro tendrá o carácter de presencial
ou telemático segundo as circunstancias que para esas datas consi-
deren as autoridades sanitarias oportunas. Nela entrarán únicamente
os contidos e estándares traballados na primeira e a segunda avalia-
ción.
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    2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Esta proba-escrita estará composta de: 2 cuestións correspondentes á
1ª avaliación e 2 cuestións correspondentes á 2ª avaliación (2,5 pun-
tos por 4 cuestións=10puntos).

O alumnado poderá voluntariamente sustituir unha das cuestións por al-
gunha das programadas e traballadas no 3 trimestre que se incluirán
na proba  (coa mesma cuantificación 2,5 puntos).

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE
(Recuperación, reforzo, repaso e no seu caso ampliación)(Recuperación, reforzo, repaso e no seu caso ampliación)

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

 ACTIVIDADES Actividades a realizar neste período do terceiro trimestre (período dende
o 12 de marzo ata final de curso):

Para o alumnado coa 1ª e 2ª avaliación superadas:

   -Traballo  de Investigación (Individual-Reforzo).  Este  traballo  afianza
cada unha das competencias clave da materia. 
   -Actividade de comprensión, con argumentación, dominio conceptual
básico e pensamento autónomo e crítico (Individual-Reforzo-Repaso).

Para o alumnado con algunha das avaliacións non superada:

-Traballo de Investigación (Individual-Recuperación). Con seguimento do
proceso,  recordo,  flexibilización e redación simplificada de cada unha
das partes do desenvolvemento. Traballo competencial básico. Flexibili-
zación de datas e proceso.

-Actividade básica (Individual-Recuperación) de comprensión lectora so-
bre Valores éticos e DDHH que permitan un dominio competencial bási-
co.

 METODOLOXÍA 
(alumnado con 
conectividade e 
sen conectividade)

Alumnado con conectividade:
    - Manexo da información dos Apuntamentos precisos de acceso libre a

Aula virtual, con indicacións de manexo ao alumnado.
    - Envio de cada unha das actividades polo correo corporativo do centro

tanto dende o grupal como do particular  do alumnado. alumnado@ie-
seduardopondal.org.

    - Fixación de data de entrega para cada actividade con flexibilización
atendendo ás distintas circunstancias do alumnado.

   -Solución personalizada de dúbidas e explicacións sobre as activida-
des. 
   -Seguimento dos avances e nivel de adquisición das competencias.

Alumnado sen conectividade:
- O Manexo da información dos Apuntamentos precisos de acceso libre

que se esixen para as actividades programadas foron xa entregados
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e depositados na fotocopiadora da conserxería do centro en papel e
recollidos polo alumnado antes do período de confinamento.

- Comunicación a través do centro (Xefatura de Estudos e información a
titoría).

- Flexibilización atendendo ás distintas circunstancias do alumnado.
- Solución personalizada de dúbidas e explicacións sobre as actividades.
- Seguimento dos avances e nivel de adquisición das competencias.

  Materiais 
e recursos

   1. Correo electrónico 
   2. Aula virtual  

4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

 Informa-
ción  ao
alumnado
e ás fami-
lias

 A información contida neste documento será trasladada ao alumnado por co-
rreo electrónico  

 

 Publicidade   Publicación obrigatoria na páxina web do centro no formato da aula virtual, na
sección do Departamento de Filosofía e no enlace aberto:

       https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondal/aulavirtual2/course/view.php?
id=68

 

        DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, Maio 2020
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