
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 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. 

VEB1.1.1. 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. 
VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos esenciais do ser humano: razón, 
conciencia e liberdade. 
VEB1.1.3. 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. 

B2.1. 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. 

VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 
17, os dereitos do individuo que o Estado debe respectar e fomentar, nas 
relacións existentes entre ambos. 
VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH nos artigos do 18 
ao 21, ao determinar as liberdades dos cidadáns e das cidadás que este debe 
protexer e respectar. 

B3.1. 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. 

VEB3.1.1. 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. 

B3.2. 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. 

VEB3.2.1. 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. 

B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, 
senón como un estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como 

VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, 
que os cidadáns e as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa 
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elemento activo da vida política, colaborando na defensa e na difusión 
dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na social. 

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.). 

B5.1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, para garantir o 
respecto aos dereitos humanos, e disertar acerca dalgúns dilemas 
morais nos que existe un conflito entre os deberes éticos, relativos á 
conciencia da persoa, e os deberes cívicos que lle impoñen as leis 
xurídicas. 

VEB5.1.1. Explica a finalidade e as características das leis xurídicas dentro do 
Estado e a súa xustificación ética, como fundamento da súa lexitimidade e da 
súa obediencia. 
VEB5.1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito 
entre os valores e principios éticos do individuo e os da orde civil, formulando 
solucións razoadas, en casos como os de desobediencia civil e obxección de 
conciencia. 

B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo 
presentes os problemas e as deficiencias na súa aplicación, 
especialmente no relativo ao ámbito económico e social, indicando a 
importancia das institucións e os/as voluntarios/as que traballan pola 
defensa dos dereitos humanos. 

VEB5.3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos dereitos humanos como 
ideais para alcanzar polas sociedades e os Estados, e recoñece os retos que 
aínda teñen que superar. 
VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos dereitos 
económicos e sociais (pobreza, e falta de acceso á educación, á saúde, ao 
emprego, á vivenda, etc.). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Terase en conta os resultados acadados na 1ª e na 2ª avaliación. 

• O alumno poderá mellorar a súa cualificación coas actividades e 
tarefas desenvolvidas durante o 3º trimestre. 

Instrumentos: 

• Actividades e tarefas realizadas na Aula virtual. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
1. Para o alumnado coa 1ª e a 2ª avaliación aprobadas de xeito 
presencial 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 media das actividades e tarefas realizadas no terceiro trimestre. 
 
2. Para o alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación suspensas 
presencialmente 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 ou nota media das actividades e tarefas de 
recuperación realizadas no terceiro trimestre se mellora a súa 
cualificación. 

B = Nota da 2ª avaliación ou nota media das actividades e tarefas de 
recuperación realizadas no terceiro trimestre se mellora a súa 
cualificación. 

C = Nota media das actividades e tarefas realizadas no terceiro trimestre. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro será presencial, se é posible. Nela 
entrarán unicamente os contidos e estándares mínimos e imprescindibles. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Tarefas e actividades de tipo teórico-práctico sobre os estándares de 
aprendizaxe indicados no apartado 1 deste documento. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1. Todo o alumnado ten conectividade. 
2. Na Aula virtual figuran os contidos relativos aos estándares de 
aprendizaxe que imos traballar neste trimestre. Sobre estes contidos os 
alumnos teñen que realizar diversas actividades e tarefas cun prazo de 
entrega determinado. As tarefas son avaliadas e comentadas. 
3. As dúbidas e consultas realízanse empregando os recursos da Aula virtual 
Moodle (foros e conversas en tempo real) e da plataforma de 
videoconferencias Webex. 

Materiais e recursos 

1. Correo electrónico. 
2. Aula virtual (contidos teóricos, recursos multimedia, canles de 
comunicación e tarefas). 
3. Videoclases. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será accesible ao alumnado 
e familias mediante a súa inserción na Aula virtual e explicación por 
videoclase. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


