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INFORME SOBRE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE EN 4º ESO 
  

Nome alumno/a:  

1 NADA/NUNCA 2 UN POUCO 

/ ÁS VECES 
3 BASTANTE/CASE 

SEMPRE 
4 TODO/SEMPRE 

  1 2 3 4 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCT 

Exprésase e comunícase con corrección na linguaxe científica e matemática.     

Interpreta e analiza correctamente a información recollida en gráficas, táboas e datos            
estatísticos. 

    

Analiza a coherencia dos resultados obtidos e exprésaos con precisión.     

Manexa coñecementos sobre o funcionamento de obxectos ou máquinas         
tecnolóxicas, así como a súa manipulación, para solucionar problemas na vida cotiá. 

    

É quen de analizar procesos biolóxicos/xeolóxicos, físicos e matemáticos con          
criterios científicos e técnicos. 

    

TOTAL   

Competencia en comunicación lingüística CCL 

Le de forma fluída e comprende diferentes tipos de textos orais e escritos.      

 Busca, recompila e procesa información de xeito crítico e construtivo.      

 Exprésase por escrito en diferentes modalidades, formatos e soportes con 
coherencia e cohesión, adecuándose ó contexto e coidando a presentación. 

     

Exprésase correctamente de forma oral en múltiples situacións comunicativas.      

Escoita con atención e interese, controlando e adaptando a súa resposta ós 
requisitos da situación comunicativa. 

     

TOTAL   
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Competencia para Aprender a aprender CPAA 

Coñece diferentes estratexias de aprendizaxe e fai uso delas adecuadamente, 
para afrontar as tarefas. 

     

  É quen de concentrarse, de organizar o seu tempo e recursos para a realización 
das actividades.. 

     

 Mobiliza os coñecementos previos e interrelaciona as aprendizaxes de 
diferentes contextos na realización das tarefas. 

     

 É quen de avaliar, de xeito realista, os seus resultados e os procesos levados a 
cabo. 

     

 Aprende dos seus erros e é perseverante ante as dificultades.      

TOTAL   

Conciencia y expresiones culturales CEC 

 Aplica diferentes habilidades de pensamento, perceptivas, comunicativas, de 
sensibilidade e sentido estético. 

     

 Desenvolve a iniciativa a imaxinación e a creatividade.      

 Respeta o dereito á diversidade cultural, o diálogo entre culturas e sociedades.      

 Valora a liberdade de expresión     

 Ten interese, aprecio, respeto e valoración crítica das obras artísticas e 
culturais. 

    

TOTAL   

Competencia dixital CD 

Coñece, emprega e interpreta con corrección as diferentes linguaxes dos medios           
dixitais: textual, numérico, icónico, visual, gráfico e sonoro. 

     

Busca, trata e emprega información de xeito correcto, sistemático e crítico      

Cita adecuadamente as súas fontes de información e coñece os dereitos e            
liberdades que asisten ás persoas no mundo dixital. 

     

Elabora contidos dixitais en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes...) e           
coñece os programas e aplicacións que mellor se adaptan ao tipo de contido que              
crea. 

     

Páxina 2 de 4 

mailto:ies.faro.das.luas@edu.xunta.es
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/aprende.html


 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  
 Instituto de Ensino Secundario Faro das Lúas 

 

 

r/Cuxhaven , nº 7  -  36620  -  Vilanova de Arousa  

Tlfo.: 986.555711  -  FAX.: 986.555389  

e-mail : ies.faro.das.luas@edu.xunta.es  

 

Emprega correctamente os medios dixitais para comunicarse (correo electrónico,         
foros, redes sociais ...) e comparte e publica contidos (blogs, wikis, páxinas web...)             
contribuíndo ao coñecemento de dominio público tendo en conta as normativas           
sobre os dereitos de autor e as licencias de uso e publicación da información.  

    

TOTAL   

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE 

  Ten un plan de futuro para as distintas saídas profesionais e  persoais.           

Ten iniciativa e proactividade  na vida persoal e académica.         

  Sabe comunicar, presentar, negociar ideas e integrar e respetar as alleas.         

   Ten unha actitude creativa e imaxinativa e capacidade de adaptación para 
resolver os problemas que xurden. 

        

Amosa unha actitude responsable e perseverante na consecución de 
obxectivos . 

        

TOTAL     

Competencias sociales y cívicas CSC 

Recoñece a importancia de respectar os dereitos e deberes da convivencia cidadá 
na contexto da escola. 

 

          

Amosa unha actitude tolerante e de respeto frente as opinións/actuacións dos 
seus compañeiros/as.  

        

 Participa de forma autónoma e democrática na toma das decisións que teñen que 
ver con todo o grupo.  

        

 Recoñece e pon en práctica os conceptos de igualdade, non discriminación e 
aceptación das diferencias entre as distintas personas. 

        

 Manifesta interese por resolver problemas e ten en conta as necesidades dos 
seus compañeiros/as. 

        

TOTAL     

  
 

Páxina 3 de 4 

mailto:ies.faro.das.luas@edu.xunta.es


 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  
 Instituto de Ensino Secundario Faro das Lúas 

 

 

r/Cuxhaven , nº 7  -  36620  -  Vilanova de Arousa  

Tlfo.: 986.555711  -  FAX.: 986.555389  

e-mail : ies.faro.das.luas@edu.xunta.es  

 

GRAO DE DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

  Adquirida Non adquirida Titulación 

 Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía CMCT 

      
  
  

 
 
 
 
 
 

SI 
/NON 

 Competencia en 
comunicación lingüística 
CCL 

    

 Competencia para Aprender 
a aprender CPAA 

    

 Conciencia y expresiones 
culturales CEC 

    

 Competencia dixital CD     

 Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor SIE 

    

 Competencias sociales y 
cívicas CSC 

    

  

 

 

En Vilanova de Arousa, a 6 de Setembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asdo. polo Titor/a: 
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