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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.

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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

VEB1.5.3.  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

A efectos de maior clarificación inclúese a seguinte descrición dos elementos descritos anteriormente, na linguaxe propia dos
contidos da materia á que o alumnado está afeito:

1º ESO A: impartíronse os temas 1, 2 e 3
1º ESO B; 1º ESO C: IMPARTÍRONSE OS TEMAS 1 e 3
Competencias  imprescindibles:  CCL  (Comprensión  e  comunicación
lingüística),CAA(Aprender  a  aprender),  CSIEE(sentido  da  iniciativa  e  espíritu
emprendedor), CSC( competencias sociais e cívicas)

Impartíronse contidos referentes  ás leccións que se citan á marxe ampliando en algún
caso con visionado de películas, realización de traballos...

(FIN DAS CLASES PRESENCIAIS. COMEZO DO CONFINAMENTO)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Realización de traballos, exercicios, controis e probas

Instrumentos:
A cualificación deses exercicios  atendendo a criterios  de participación na
clase, actitude...O criterio de avaliación refirirase á precisión das respostas e
a correlación entre estas e o que se pregunta

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Tense en conta a cualificación obtida nas dúas primeiras avaliacións ( en 1º A
aprobaron  todos;  en  1º  B  e  1º  C  hai  algún  alumno  coa  1º  avaliación
suspensa).
No caso dos alumnos coas dúas primeiras avaliacións aprobadas, consta a
materia como superada. O traballo telemático a realizar desde o período de
confinamento só poderá terse en conta para subir nota, ata un máximo de
un (1) punto. No caso dalgún alumno con algunha avaliación suspensa,  a
recuperación  será  mediante  a  realización  dalgunha  proba  ou  traballo
telemático.Nestes traballos, o plaxio e/ou copia  supoñerá unha cualificación
de un (1).Se  aprobaran  estas  recuperacións,  o  envío das  tarefas  por  vías
telemáticas  seguirá  os  criterios  antes  sinalados  (para  subir  nota;  nunca
implicarán unha penalización, aínda que non se fixeran ou se realizaran mal)

Proba
extraordinaria de

setembro 

Será  mediante  un  exame de  toda a  materia  impartida  durante  as  clases
presenciais. A  proba refirirase ao impartido durante as clases presenciais.
Cualificación: cada pregunta ten un valor de un (1) punto. No caso de coipia
(e/ou  plaxio,  se  o  exame  tivera  que  relizarse  de  forma  telemática,  a
cualificación final será de un (1).
A partir dun 4’5, a materia considérase superada

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Non hai alumnos neste curso coa materia pendente

Criterios de cualificación:
Non hai neste curso alumnos coa materia pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnos nes curso coa materia pendente
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades Ampliaranse actividades referentes ao tema 4 e se é posible ao 5 no caso de 
1º A. En 1º B e C intentarase unha iniciación ao tema dos DDHH.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Aula Virtual, respostas ao correo electrónico

Materiais e recursos Libro de texto e uso de medios telemáticos

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar  o  procedemento que o profesorado empregará para informar  ao
alumnado.

Aula  Virtual,  correo  electrónico  e  nalgúns  casos  comunicación  cos  pais
mediante Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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