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VALORES ÉTICOS 1º ESO 

 

CONTIDOS TEMÁTICOS 

 

 Neste primeiro curso de Valores éticos o traballo de aula se vertebrará entorno aos 

seguintes eixos temáticos: 

 

1. A estrutura intrinsecamente moral do ser humano (1ª avaliación) 

2. A distinción moral/ética (2ª avaliación). 

3. O universalismo: valores éticos universais (3ª avaliación). 

 

1ª AVALIACIÓN 

 

 Na 1ª avaliación  lecturas e actividades xirarán en torno ao concepto de persoa 

(B1.1): 

 

a. Conduta instintiva animal/comportamento racional, libre e moral do ser 

humano (B3.2). Natureza social do ser humano (B2.1) ou, noutros termos, á 

relación dialéctica entre individuo e sociedade ( B2.2) 

b. Factores xenéticos, sociais, culturais e do contorno ambiental que inflúen na 

nosa personalidade (B1.6)  

c. Proceso de socialización: interiorización de valores e normas morais (B2.4). 

Valores inculcados polos axentes sociais na configuración da personalidade 

(B2.5).  
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2ª AVALIACIÓN 

 

 Na 2ª avaliación traballaremos na aula as seguintes temáticas: 

 

a. Diferenzas entre ética e moral. Importancia da reflexión ética (B3.1). A razón 

e a liberdade na estruturación da personalidade e na escolla dos valores éticos 

que a conformarán (B1.7) e Diferenza entre a vida privada (regulada pola 

ética) e a vida pública (regulada polo dereito). Límites da liberdade nos dous 

ámbitos (B2.7). 

b. Construción da identidade propia consonte valores éticos (B1.14) e Persoa 

como proxecto vital B1.15. Temáticas intrinsecamente ligadas: as temáticas 

ligadas á intelixencia emocional (B1.8 et al.) e ás Habilidades emocionais ( 

Goleman) e valores éticos que atinxen ás relación humanas. (B2.8 et al.). 

c. B2.12. Valores e virtudes éticas nas relación interpersoais. e B2.13. Deber 

moral e cívico do auxilio. 

 

3ª AVALIACIÓN 

 

 Nesta última avaliación abordaremos, a modo de conclusión, a Necesidade da 

crítica racional para alcanzar valores éticos universais, exemplificados na DUDH e 

baseados na dignidade humana (B2.6). 

 

a. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos 

humanos. 
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O PROCESO DE AVALIACIÓN 

  

 

 A  avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua e 

esencialmente formativa. 

  

 Nesta materia e, máis concretamente, no marco de referencia que impón a súa 

proxección no cadro horario da Educación secundaria,  non caben avaliacións nin temas 

ou probas estanco. Por máis que os contidos curriculares de cada bloque temático poidan 

diferir entre si, a área de Valores éticos  ten como fío interno acadar un perfil competencial 

que ten que ser desenvolvido de xeito unitario, continuado, ao longo do curso académico. 

 

 Todas as rapazas e rapaces matriculados en Valores éticos terán que desenvolver 

cada trimestre os mesmos cuestionarios e/ou pequenos traballos de procura, selección e 

exposición de información. Cuestionarios/traballos deseñados para que, de avaliación en 

avaliación, vaian incorporando ás súas propias inquedanzas ás cuestións debatidas na aula 

e, simultaneamente, consoliden as súas competencias (social, lingüística, aprender a 

aprender e dixital en particular). 

  

 O proceso de aprendizaxe e o proceso de avaliación transcorrerán paralelamente: 

tanto as procuras de información como o debate e a presentación do propio traballo 

desenvolveranse na aula. 

 

 Neste contexto a avaliación, o seguimento do traballo na aula, non pode senón ser 

formativa. Entendo por formar:  moderar, insistir no respecto ás teses e quendas de fala 

dos compañeiros, incitar cuestións, requirir argumentacións ou exemplos e tamén, no 

traballo en rede, discriminar fontes e desterrar dous hábitos en concreto: “cortar e copiar”, 

un,  e, outro,  escribir sen especificar  que fontes fundamentan os datos base da exposición. 

 

 Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o 

logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias da área de 

Valores Éticos serán os estándares de aprendizaxe determinados por lei. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

 Segundo a lei, a programación da área de Valores éticos debe basearse nunha 

proposta metodolóxica de aprendizaxe baseada en dinámicas activas e contextualizadas, 

centradas na experiencia do alumnado sobre o seu contorno inmediato. 

 

 Neste departamento, en consecuencia, traballaremos vertebrando as clases 

trimestralmente ao redor de cuestións prácticas ( medio e biodiversidade, a influencia dos 

demais no noso comportamento e identidade, bo/mal trato, diversidade cultural e dereitos 

fundamentais das persoas)  que nos permitan ir desenvolvendo unha crecente  valoración 

crítica e autónoma acerca dos temas xa indicados. Máis especificamente: 

 

▪ a ineludibilidade dos problemas morais: indeterminismo e responsabilidade, 

▪ a personalidade, a súa construción: socialización e interacción social, 

▪ diversidade cultural, 

▪ a introdución á reflexión ética e política: moral e ética, 

▪ os dereitos fundamentais (DUDH). 

 

 Tal e como sinalei respecto ao proceso de avaliación, instrumentos básicos de 

avaliación son cuestionarios e/ou traballos de investigación. 

 

 Estes cuestionarios, anexos aos textos lidos na aula, propoñen preguntas cuxa 

resolución require, en síntese, lectura comprensiva, esquematización de contidos, 

descricións, exemplificacións e elaboracións de valoracións ou comentarios propios.  

  

 Os traballos de investigación, tamén ligados aos contidos desenvolvidos na aula, 

engaden a estes estándares a competencia dixital e científica: seleccionar e referenciar 

información obtida de diversas fontes.  

 

 Engaden, ademais, a posibilidade de desenvolver as habilidades ou estándares 

ligados neste primeiro curso da ESO ao sentido da iniciativa: elaborar presentacións 

mediante soportes informáticos, explicar, debater cunha actitude tolerante, empática e 

respectuosa ou emprender traballando en grupo campañas informativas cara ó noso IES 

e idear como expor o seu traballo, individual ou grupal, de xeito creativo. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 Indicadores de logro cara a cualificación dunha alumna ou alumno son o seu 

desempeño nos estándares avaliables determinados no DECRETO 86/2015, DO 25 DE 

XUÑO. 

 

 En liñas xerais, desligando os estándares avaliables dos contidos en cuestión, a 

cualificación das tarefas propostas como instrumentos de avaliación centraranse 

basicamente nos seguintes puntos: 

 

- a alumna ou alumno: 

 

▪ e quen de atribuír contido ou exemplificar os termos  analizados na clase, 

▪ describe, explica, da razóns,  

▪ realiza as pescudas de información que se lle requiren, 

▪ resume e esquematiza a información 

▪ respecta os requisitos formais esixidos ( indica o tema do seu traballo ou 

exposición, estrutura correctamente á información, no traballo escrito: coida a 

ortografía, respecta marxes,...) 

▪ a información que transmite é correcta e céntrase no tema, 

▪ en lugar de "cortar e pegar" cita diferenciando a produción propia da allea, 

indica as fontes de información,  

▪ e quen de comentar noticias, textos curtos, imaxes ou mensaxes publicitarias, 

identificando e distinguindo entre noticias, artigos de opinión, datos, 

valoracións,.., e finalizar o seu comentario cunha conclusión ou reflexión 

persoal, 

▪ respecta as datas de entrega ou exposición, .., previamente acordadas na aula. 

 

 

 Respecto aos estándares relativos á comunicación interpersoal, os índices 

observábeis implicados na cualificación basearanse  nas seguintes pautas de 
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comportamento, a alumna ou alumno: 

 

▪ exprésase e debate cunha actitude tolerante, empática e respectuosa, 

▪ implícase e colabora activamente tanto na elaboración como na exposición dos 

traballos grupais, 

  

 Nin cuestionarios, nin traballos de investigación son probas de carácter 

memorístico, as alumnas e alumnos disporán do seu material e dos seus equipos 

informáticos (abalar)  para resolver estas tarefas. 

 

 Lembro, instrumentos de avaliación: 

 

1. Cuestionarios anexos a pequenos fragmentos relativos á temática en cuestión que 

respecten os estándares establecidos por lei: 

 

- identifica/distingue/discrimina/ 

- explica/exemplifica 

- describe 

- relaciona. 

 

2. Rúbricas en torno a algunha das actividades formuladas nos dcb das materias: 

 

- pescudas de información, 

- presentación por escrito/ orais, con soporte informático ou non. 

- traballos en grupo/ campañas cara á comunidade educativa 

 

3. Rúbricas holísticas ( si/non) respecto á resolución de tarefas nas datas e formatos 

establecidos previamente. 

  

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

 O grao mínimo de consecución para superar a materia dependerá dos seguintes 
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indicadores básicos: 

 

▪ resolver axeitadamente e entregar nas datas propostas as tarefas formuladas, 

▪ resolver con acerto as probas de comprensión, 

▪ a actitude:  o respecto no trato cos compañeir@s, co material e , en xeral, cos 

temas abordados no transcurso dos períodos lectivos ao longo  de cada trimestre. 

 

 De non acadar unha cualificación suficiente, e trala correspondente corrección de 

erros, os alumnos e alumnas, terán que resolver correctamente as probas aínda non 

resoltas fora do horario lectivo.   
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VALORES ÉTICOS. 2º ESO.  

 

CONTIDOS 

 

 Neste segundo curso de Valores éticos o traballo de aula se vertebrará entorno aos 

seguintes eixos temáticos: 

1. A reflexión ética. 

2. A dignidade da persoa: a comprensión o respecto e a igualdade nas relacións 

interpersoais.   

3. Os valores éticos, o dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre 

dereitos humanos.  Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 

 

1ª AVALIACIÓN 

 

 Na 1ª avaliación lecturas e actividades xirarán en torno á diferenza entre ética e 

moral: 

a) Estrutura moral da persoa: a liberdade como raíz da estrutura moral da persoa. 

b) Características distintivas dos valores éticos e especificidade das normas éticas.  

c) Relativismo moral fronte a obxectivismo moral sofistas / Sócrates e Platón.  

 

2ª AVALIACIÓN 

 

 Na 2ª avaliación traballaremos os seguintes temas: 

 

a) A noción aristotélica da virtude: o eudemonismo aristotélico. 
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b) A perspectiva kantiana acerca da dignidade da persoa: a persoa como suxeito 

autónomo e como fin en si mesma . 

c) Clasificación das teorías éticas: éticas de fins e éticas procedimentais: 

1. a ética de Epicuro como ética de fins, 

2. o utilitarismo como ética de fins: principio de utilidade; concepto de 

pracer; compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal; 

localización do valor moral nas consecuencias da acción. 

 

3ª AVALIACIÓN 

 

 Nesta última avaliación abordaremos os seguintes contidos: 

 

a) A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais: 

diferenzas/relación entre ética e dereito. Posibles conflitos entre os valores que 

regulan a vida privada e os que regulan a vida pública.. 

 

b) A Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 

internacionais sobre dereitos humanos. Os valores éticos e a súa relación coa 

ciencia e a tecnoloxía  

 

O PROCESO DE AVALIACIÓN 

 

 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua e 

esencialmente formativa. 

 

 Nesta materia e, máis concretamente, no marco de referencia que impón a súa 

proxección no cadro horario da Educación secundaria,  non caben avaliacións nin temas 

ou probas estanco. Por máis que os contidos curriculares de cada bloque temático poidan 

diferir entre si, a área de Valores éticos ten como fío interno o obxectivo de acadar un 
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perfil competencial que ten que ser desenvolvido de xeito unitario, continuado, ao longo 

do curso académico. 

 

 Todas as alumnas e alumnos matriculados en Valores éticos terán que desenvolver 

cada trimestre os mesmos traballos de procura, lectura, análise, comentario e exposición 

de textos.  Traballos deseñados co obxectivo de que, avaliación tras avaliación, vaian 

incorporando ás súas propias inquedanzas cuestións de índole política, económica e social 

que, mesmo tendo sido formuladas xa no mundo clásico, medieval ou moderno, seguen a 

ser cotiás no momento actual. Cuestións, por outra banda, que non adoitan ser habituais 

no contido dos seus perfís de usuarios de rede. 

  

 O proceso de aprendizaxe e o proceso de avaliación teñen que transcorrer 

paralelamente: tanto as procuras de información, a lectura de textos e a resolución de 

cuestións ou comentarios correspondentes, como o debate e a presentación do propio 

traballo debe desenvolverse na aula. 

 

 Neste contexto, a avaliación, o seguimento do traballo na aula, non pode senón 

ser formativa. Entendo por formar:  moderar, insistir no respecto ás teses e quendas de 

fala dos compañeiros, incitar cuestións, requirir argumentacións ou exemplos e, respecto 

ao traballo en rede insistir in situ na necesidade de discriminar fontes e desterrar dous 

hábitos en concreto: “cortar e copiar”, un,  e, outro, escribir sen especificar en que datos 

fundamentamos a nosa exposición. 

 

 Sendo o proceso de avaliación un proceso continuado, no caso de que o progreso 

dun alumno ou unha alumna non sexa o adecuado, inclúo a posibilidade, como medida 

de reforzo educativo, dun traballo complementario deseñado para ser resolto fora do 

horario lectivo.  
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 Esta medida, dirixida a garantir a adquisición das competencias imprescindibles 

para o progreso do alumnado  no proceso educativo, adoptarase tralas correspondentes 

sesións de avaliación  fronte a unha hipotética necesidade de recuperar unha cualificación 

negativa.  

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

 No 2º curso da ESO,  a competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC) 

incorpórase decididamente aos obxectivos específicos da materia: a práctica totalidade 

dos contidos curriculares na 1ª e 2ª avaliación  céntranse explicitamente na historia da 

Filosofía moral en diferentes etapas da cultura occidental. 

 

 Conseguintemente,  a dinámica de aula basearase na lectura e valoración de 

pequenos fragmentos de textos filosóficos que nos permitan conxugar coñecementos 

teóricos e cuestións prácticas centradas na experiencia propia do alumnado sobre o seu 

contorno inmediato. Que cuestións prácticas?:  

 

▪ a revisibilidade dos contidos culturais, a autonomía ética,  

▪ a reflexión persoal acerca dos criterios de conduta: consecuencias, -

Aristóteles, Epicuro, utilitarismo..-, ou procedementos, -Kant-,?. Exemplos, 

argumentos. 

▪ a igualdade, a seguridade cidadá, o desenvolvemento sostible..: a virtude e/ou 

o deber como base da ineracción social. 

 Complementaremos o noso proceder no devir do traballo de aula ao longo do 

curso coas actividades de resolver os cuestionarios e/ou traballos de investigación e 

exposición propostos trimestralmente como instrumento de avaliación. 

  



15 

 

 Os cuestionarios basearanse nos contidos teóricos da materia (CSC e CCEC) e os 

traballos de investigación nas cuestións prácticas anteriormente formuladas (CCL, CAA, 

CSIEE e, finalmente, CD e CMCT) 

 

 Específicamente, instrumentos de avaliación: 

 

1. Cuestionarios anexos á pequenos fragmentos de textos relativos á temática en 

cuestión que respecten os estándares establecidos por lei: 

- identifica/distingue/discrimina, 

- explica/exemplifica, 

- describe, 

- relaciona, 

- analiza e comenta: 

▪ identifica a problemática/teses formuladas e a relaciona co estudo 

na unidade 

▪ argumenta e razoa a súas opinións de forma oral ou escrita con 

claridade e coherencia, e demostrando un esforzo creativo e 

educativo na valoración persoal dos problemas filosóficos 

analizados. 

 

2. Rúbricas en torno a algunha das actividades formuladas nos dcb das materias: 

- pescudas de información, 

- presentacións por escrito/ orais, con soporte informático. 

- traballos en grupo/ campañas cara á comunidade educativa 
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3. Rúbricas holísticas ( si/non) respecto á resolución de tareas nas datas e formatos 

establecidos previamente. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

INDICADORES DE LOGRO. 

 

 Indicadores de logro cara a cualificación dunha alumna ou alumno son o seu 

desempeño nos estándares avaliables sinalados no DECRETO 86/2015, DO 25 DE 

XUÑO. 

 

 En liñas xerais, desligando os estándares avaliables dos contidos en cuestión, a 

cualificación das tarefas propostas como instrumentos de avaliación centraranse 

basicamente nos seguintes puntos: 

 

▪ competencia lingüística do alumnado ( distingue, describe, define, explica, 

compara e opina de forma argumentada) no procesamiento da información 

relativa aos contidos propostos (CSC e, especialmente, os vinculados á historia da 

Filosofía moral: CCEC).   

▪ competencia para aprender a aprender ( ordear ou clasificar a información, 

elaborar esquemas) e o sentido da iniciativa: a predisposición a argumentar 

racioalmente as súas opinións con autonomía.   

▪ iniciativa e espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha campaña 

destinada a difundir a importancia de respectar os valores éticos, tanto na vida 

persoal como na social ( VEB3.4.2.), desde a perspectiva da valoración do 

alumnado do impacto positivo e negativo que a ciencia e a tecnoloxía poden ter 

en todos os ámbitos da vida humana ( VEB6.1.1.). 

 

 Neste último traballo, ao entrar especificamente en xogo a competencia dixital, 

engádese ás competencias lingüísticas traballadas ao longo de todo o ano  o emprego e 
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análise de información seleccionada de diversas fontes (VEB6.1.1 e VEB6.3.2). 

Importante para aprender a aprender: referenciar as correctamente fontes consultadas. 

 

 Respecto aos estándares relativos á comunicación interpersoal, os índices 

observábeis implicados na cualificación basearanse  nas seguintes pautas de 

comportamento, a alumna ou alumno: 

 

▪ exprésase e debate cunha actitude tolerante, empática e respectuosa, 

▪ implícase e colabora activamente tanto na elaboración como na exposición dos 

traballos grupais, 

  

 Lembro, instrumentos de avaliación: 

 

1. Cuestionarios anexos a pequenos fragmentos relativos á temática proposta que 

respecten os estándares establecidos por lei. 

2. Rúbricas en torno a algunha das actividades formuladas nos dcb das materias: 

a. procura de información, 

b. presentacións por escrito/ orais, con soporte informático. 

c. traballos en grupo/ campañas cara á comunidade educativa 

3. Rúbricas holísticas ( si/non) respecto á resolución de tarefas nas datas e 

formatos establecidos previamente. 

 

 Os indicadores e descritores das rúbricas elaboradas cara a cualificación dos 

traballos de investigación centrarase nos puntos enumerados a continuación. 

 

 Todo traballo de investigación debe: 

 

1. Resolver as cuestións explicitamente formuladas nel. Neste segundo curso da 

ESO: exemplificaciós ou procuras de datos concretos sobre temas concretos 

(diversidade cultural, contextualizacións históricas,  ONGs, ...) 
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2. Indicar axeitadamente as páxinas web consultadas mediante notas a pé de páxina, 

-o máis indicado ao citar literalmente declaracións/textos de diversa índole-, ou 

ao final do traballo. No caso das páxinas web é importante o enlace á información 

mediante hipervínculo. 

 En xeral, cualificarase: 

 

- En canto aos contidos: 

▪ empregar con concisión a terminoloxía propia da temática en cuestión, 

▪ claridade expositiva á hora de explicar ou relacionar teses, épocas ou 

pensadores, 

▪ fidelidade no tratamento da información ou datos base, 

▪ elaboración razoada de conclusións propias, 

▪ a inclusión de todo tipo de dato que apoie a exposición e conclusión 

persoal, 

 

- En canto á estrutura formal: 

▪ a ortografía e sintaxe. 

▪ a presentación en xeral: marxes, interlineado, tipo de letra... 

 

- En canto á presentación na aula :  

▪ ser quen de presentar na súa liña básica o propio traballo a través do 

soporte informático empregado. 

▪   

Respecto aos cuestionarios a cualificación basearase nunha proba de comprensión 

a través do comentario guiado dun ou varios documentos análogos, alternativos, referidos 

aos  eixos temáticos programados. 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

 Todas as alumnas e alumnos matriculados na materia  Valores éticos terán que 

desenvolver cada trimestre os mesmos traballos de investigación, cuestionarios e/ou 

participar nas campañas ou exposicións grupais deseñadas. 

 

Os mínimos que determinan que probas se avaliarán positivamente, -ben, notable, 

sobresaínte- son :  

 

▪ resolver as cuestións explicitamente formuladas axustándose aos contidos 

e a extensión mínima requiridos,    

▪ no traballo en rede:  

- non cortar e copiar ; é dicir: non presentar como propios, sen cita 

literal, parágrafos evidentemente alleos-,  

- especificar en que fontes de información se sustentan datos 

fundamentamos a nosa exposición. 

 

 Ao ser o proceso de avaliación un proceso continuado, a cualificación da terceira 

avaliación será efectivamente a cualificación da avaliación ordinaria.  

 

 Nin que dicir ten que, a priori,  non me formulo a necesidade de cualificar 

negativamente a ningún alumno ou alumna matriculada nesta materia. 

 

 Baseándome nos instrumentos e estándares xa expostos, unicamente será 

negativamente cualificado nesta materia quen se negue a realizar as actividades propostas 

ou as desenvolva con evidente desinterese. De darse o caso, conseguir superar a materia 

estará en función da realización, e posterior entrega, das devanditas probas fose do horario 

lectivo. 
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VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

CONTIDOS 

 

 Cada trimestre, ou avaliación, tomaremos como eixo de referencia un dos tres 

bloques temáticos incluídos na Lei: 

 

▪ bloque 4: A xustiza e a política, 

▪ bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos. 

▪ bloque 6: "Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía". 

 

1ª AVALIACIÓN 

 

 Na 1ª avaliación lecturas e actividades xirarán entorno á noción de Estado 

democrático e social de dereito e a constitución da Unión Europea. 

 

 Consultaremos os seguintes textos legais:  

 

a. Constitución española: preámbulo e título I. 

b. Estatuto de Autonomía de Galicia: título preliminar e título primeiro, -

capítulos I e II-. 

 

2ª AVALIACIÓN 

  

 Na 2ª avaliación debateremos as seguintes cuestións: 

 

a. Relación entre ética e dereito: legalidade e lexitimidade. 

b. Xustificación das normas xurídicas: iusnaturalismo/iuspositivismo. 

 

Texto legal: DUDH ( obxectivos, estrutura do articulado, problemas e retos). 
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3ª AVALIACIÓN 

 

 Neste último trimestre traballaremos o seguinte tema: 

 

a. Progreso científico-técnico e valores éticos: os obxectivos de desenvolvemento 

sostible cara o 2030 

 

 

O PROCESO DE AVALIACIÓN 

  

 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua e 

esencialmente formativa. 

 

 Nesta materia e, máis concretamente, no marco de referencia que impón a súa 

proxección no cadro horario da Educación secundaria,  non caben avaliacións nin temas 

ou probas estanco. Por máis que os contidos curriculares de cada bloque temático poidan 

diferir entre si, a área de Valores éticos ten como fío interno acadar un perfil competencial 

que ten que ser desenvolvido de xeito unitario, continuado, ao longo do curso académico. 

 

 Todas as alumnas e alumnos matriculados en Valores éticos terán que desenvolver 

cada trimestre os mesmos traballos de procura, lectura, análise, comentario e exposición. 

Traballos deseñados co obxectivo de que, de avaliación en avaliación, o alumnado vaia 

incorporando ás súas propias inquedanzas  cuestións de índole política, económica e 

social que, sendo cotiás, non soen ser habituais nos seus perfís de usuarios de rede. 

  

 O proceso de aprendizaxe e o proceso de avaliación teñen que transcorrer 

paralelamente: tanto as procuras de información como o debate e a presentación do propio 

traballo debe desenvolverse na aula. 

 

 Neste contexto a avaliación, o seguimento do traballo na aula, non pode senón ser 

formativa. Entendo por formar:  moderar, insistir no respecto ás teses e quendas de fala 

dos compañeiros, incitar cuestións, requirir argumentacións ou no seu defecto exemplos 

e, respecto ao traballo en rede: insistir in situ na necesidade de discriminar fontes e 
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desterrar dous hábitos en concreto: “cortar e copiar” e, outro, escribir sen especificar en 

que datos fundamentamos a nosa exposición. 

 

Sendo o proceso de avaliación un proceso continuado, no caso de que o progreso 

dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, inclúo a posibilidade, como medida de 

reforzo educativo, dun traballo complementario deseñado para ser resolto fora do horario 

lectivo.  

 

Esta medida, dirixida a garantir a adquisición das competencias imprescindibles 

para o progreso do alumnado  no proceso educativo, adoptarase tralas correspondentes 

sesións de avaliación  fronte a unha hipotética necesidade de recuperar unha cualificación 

negativa.  

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 A programación da área de Valores éticos debe basearse, segundo a Lei, nunha 

proposta metodolóxica de aprendizaxe baseada en dinámicas activas e contextualizadas, 

centradas na experiencia práctica do alumnado sobre o seu contorno inmediato. 

 

 Neste departamento, en consecuencia, traballaremos vertebrando as clases 

trimestralmente ao redor dun eixo básico de referencia, unha cuestión práctica, ( dereitos 

e deberes da cidadanía,  campaña de difusión dos dereitos fundamentais das persoas baixo 

o prisma da distinción legalidade/lexitimidade,  desenvolvemento sostible),  que, ao longo 

da avaliación, reelaboraremos engadindo ás formulacións iniciais debatidas na aula novas 

achegas teóricas e conceptuais baseadas nos contidos curriculares determinados na Lei. 

 

 Todas as alumnas e alumnos matriculados na materia  Valores éticos terán que 

desenvolver,  cada trimestre un cuestionario e/ ou un traballo de investigación deseñado 

co obxectivo de que o alumnado vaia incorporando ás súas propias inquedanzas  cuestións 

de índole política, económica e social que, sendo cotiás, non soen ser habituais nos seus 

perfís de usuarios de rede. Tamén co obxectivo, nesta segunda etapa da ESO, de ir 

introducindo aos rapaces e rapazas nos requisitos habituais de todo traballo de 

investigación.. 
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 Os cuestionarios basearanse nos contidos teóricos da materia (CSC e CCEC) e os 

traballos de investigación nas cuestións prácticas anteriormente formuladas (CCL, CAA, 

CSIEE e, finalmente, CD e CMCT) 

 

 Especificamente, instrumentos de avaliación: 

 

1. Cuestionarios anexos a textos relativos á temática en cuestión que respecten 

os estándares establecidos por lei: 

- identifica/distingue/discrimina, 

- explica/exemplifica, 

- describe, 

- relaciona, 

- analiza e comenta: 

▪ identifica a problemática/teses formuladas e a relaciona co estudo 

na unidade 

▪ argumenta e razoa a súas opinións de forma oral ou escrita con 

claridade e coherencia, e demostrando un esforzo creativo e 

educativo na valoración persoal dos problemas filosóficos 

analizados. 

 

2. Rúbricas en torno a algunha das actividades formuladas nos dcb das materias: 

- pescudas de información, 

- presentacións por escrito/ orais, con soporte informático, 

- traballos en grupo/ campañas cara á comunidade educativa. 

 

3. Rúbricas holísticas ( si/non) respecto á resolución de tareas nas datas e 

formatos establecidos previamente. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 Indicadores de logro cara a cualificación dunha alumna ou alumno son o seu 

desempeño nos estándares avaliables sinalados no DECRETO 86/2015, DO 25 DE 

XUÑO. 

 

 En liñas xerais, desligando os estándares avaliables dos contidos en cuestión, a 

cualificación das tarefas propostas como instrumentos de avaliación centraranse 

basicamente nos indicadores que enumero a continuación.  

 

1. Indicadores de logro que fundamentan a cualificación de cuestionarios:  

 

 A alumna ou alumno: 

 

▪ e quen de comentar noticias, textos curtos, imaxes ou mensaxes publicitarias, 

viñetas,..., identificando a súa temática e distinguindo entre datos e  opinións, 

▪ e quen de finalizar os seus comentarios cunha conclusión ou reflexión persoal, 

▪ e quen de atribuír contido ou exemplificar os termos  analizados na clase, 

▪ a información que transmite é correcta e céntrase no tema, 

▪ en relación cos elementos formais implicados na presentación das respostas: 

segue as instrucións de traballo, cumprimenta os datos axeitadamente, 

exprésase con corrección sintáctica e gramatical e presenta o seu traballo no 

tempo indicado. 

 

2. Indicadores de logro relativos aos traballos de investigación: 

 

Todo traballo de investigación debe ter a seguinte estrutura: 

 

a) Introdución que explique cal é o tema do traballo. 

b) Conclusións principais da  investigación. 

c) Exposición dos datos obtidos na investigación (son especialmente relevantes 
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todos aqueles datos que fundamenten as conclusións expostas). 

d) Bibliografía e/ou páxinas web consultadas que han ser indicadas concreta y 

correctamente mediante notas a pé de páxina, -o máis indicado ao citar 

literalmente declaracións/textos de diversa índole-, ou ao final do traballo. No 

caso das páxinas web é importante o enlace á información mediante 

hipervínculo. 

  

- Indicadores e descritores relativos aos contidos: 

 

▪ empregar con concisión a terminoloxía propia da temática en cuestión, 

▪ claridade expositiva á hora de explicar ou relacionar teses,  

▪ fidelidade no tratamento da información ou datos base, 

▪ a inclusión de gráficos ou imaxes en xeral que apoien a exposición, 

 

- Indicadores e descritores relativos á estrutura formal: 

 

▪ o índice e numeración de páxinas no caso de que a extensión do traballo 

así o aconselle, -de ter que imprimirse, as páxinas mellor a dobre cara-, 

▪ o xeito de titular os traballos, a súa estruturación interna (epígrafes e 

parágrafos), a creatividade en xeral ou, cando menos, o coidado na 

presentación de marxes e tipos de letra. 

▪ a ortografía e sintaxe. 

 

- Indicadores e descritores relativos á exposición do traballo: 

 

- explícase, comenta e formula razóns de xeito asertivo, amosando unha 

actitude de respecto cara ao dereito que todos os seres humano teñen a 

sentir, pensar e actuar de forma diferente, 

▪ no traballo grupal: implícase e participa nas tarefas que o propio grupo 

determina colaborativamente. 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

 

 Todas as alumnas e alumnos matriculados na materia  Valores éticos terán que 

desenvolver cada trimestre os mesmos traballos de investigación, cuestionarios e/ou 

participar nas campañas ou exposicións grupais deseñadas. 

 

Os mínimos que determinan que probas se avaliarán positivamente, -ben, notable, 

sobresaínte- son :  

 

▪ resolver as cuestións explicitamente formuladas axustándose aos contidos 

e a extensión mínima requiridos,    

▪ no traballo en rede:  

- non cortar e copiar ; é dicir: non presentar como propios, sen cita 

literal, parágrafos evidentemente alleos-,  

- especificar en que fontes de información se sustentan datos 

fundamentamos a nosa exposición. 

 

 Ao ser o proceso de avaliación un proceso continuado, a cualificación da terceira 

avaliación será efectivamente a cualificación da avaliación ordinaria.  

 

 Nin que dicir ten que, a priori,  non me formulo a necesidade de cualificar 

negativamente a ningún alumno ou alumna matriculada nesta materia. 

 

 Baseándome nos instrumentos e estándares xa expostos, unicamente será 

negativamente cualificado nesta materia quen se negue a realizar as actividades propostas 

ou as desenvolva con evidente desinterese. De darse o caso, conseguir superar a materia 

estará en función da realización, e posterior entrega, das devanditas probas fose do horario 

lectivo. 
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VALORES ÉTICOS. 4º ESO 

 

CONTIDOS 

 

 Cada trimestre, ou avaliación, tomaremos como eixo de referencia dous dos seis 

bloques temáticos incluídos na Lei. 

 

▪ Bloque 1: A dignidade da persoa. 

▪ Bloque 2: A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais. 

▪ Bloque 3: A reflexión ética. 

▪ Bloque 4: A xustiza e a política. 

▪ Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a DUDH e outros tratados sobre DDHH. 

▪ Bloque 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 

 

1ª AVALIACIÓN. 

  

 Na 1ª avaliación traballaremos a cuestión da dignidade e as relacións 

interpersonais a través do estudo: 

 

a. dos dereitos fundamentais das persoas formulados na DUDH e recoñecidos como 

tales polo ordenamento xurídico español.  

b. do papel da ética e o Estado en relación con dereitos básicos as veces en conflito. 

 

 Léxico do bloque: liberdade de expresión, trato digno/degradante, dereito á 

información, xuízo xusto, detención arbitraria, presunción de inocencia, ….  

 

2ª AVALIACIÓN 

  

 Na 2ª avaliación  afondaremos na importancia da reflexión ética no século XXI . 

Traballaremos, porén, as seguintes cuestións: 
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a. distinción entre éticas formais e materiais. A autonomía moral da persoa: ética 

kantiana vs. ética do discurso. 

b. democracia e xustiza: deberes cívicos como cumprimento de valores éticos e 

como defensa e difusión dos dereitos humanos. 

 

3ª AVALIACIÓN 

 

Neste último trimestre a nosa prioridade son as seguintes cuestións:  

 

a. teoría da xustiza de Rawls: posición orixinal e veo de ignorancia; criterio de 

imparcialidade; función dos dous principios de xustiza, 

b. deficiencias na aplicación dos DDHH referidos ao económico e ao social: 

organizacións que traballan pola defensa dos DDHH. 

c.  Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. O desenvolvemento 

sostible. 

 

 

O PROCESO DE AVALIACIÓN 

 

 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua e 

esencialmente formativa. 

 

 Nesta materia e, máis concretamente, no marco de referencia que impón a súa 

proxección no cadro horario da Educación secundaria,  non caben avaliacións nin temas 

ou probas estanco. Por máis que os contidos curriculares de cada bloque temático poidan 

diferir entre si, a área de Valores éticos ten como fío interno o desafío de progresar nun 

perfil competencial que ten que ser desenvolvido de xeito unitario, continuado, ao longo 

do curso académico. 

 

 Todas as alumnas e alumnos matriculados en Valores éticos terán que desenvolver 

cada trimestre os mesmos traballos de pescuda de información en rede, exposición e 

debate deseñados co obxectivo de que, de avaliación en avaliación, vaian incorporando 
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ás súas propias inquedanzas  cuestións de índole política, económica e social que, sendo 

cotiás, non soen ser habituais nos seus perfís de usuarios de rede. 

  

 O proceso de aprendizaxe e o proceso de avaliación teñen que transcorrer 

paralelamente: tanto as procuras de información como o debate e a presentación do propio 

traballo debe desenvolverse na aula. 

 

 Neste contexto a avaliación, o seguimento do traballo na aula, non pode senón ser 

formativa. Entendo por formar:  moderar, insistir no respecto ás teses e quendas de fala 

dos compañeiros, incitar cuestións, requirir argumentacións ou no seu defecto exemplos 

ou descricións. 

 

Sendo o proceso de avaliación un proceso continuado, no caso de que o progreso 

dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, inclúo a posibilidade, como medida de 

reforzo educativo, dun traballo complementario ideado para ser resolto fora do horario 

lectivo.  

 

Esta medida, dirixida a garantir a adquisición das competencias imprescindibles 

para o progreso do alumnado  no proceso educativo, adoptarase tralas correspondentes 

sesións de avaliación  fronte a unha hipotética necesidade de recuperar unha cualificación 

negativa.  

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

 A programación da área de Valores éticos debe basearse, segundo a Lei, nunha 

proposta metodolóxica de aprendizaxe baseada en dinámicas activas e contextualizadas, 

centradas na experiencia práctica do alumnado sobre o seu contorno inmediato. 

 

 Neste departamento, en consecuencia, traballaremos vertebrando as clases 

trimestralmente ao redor dun eixo básico de referencia, unha cuestión práctica, ( medios 

de comunicación masiva,  autonomía moral, desenvolvemento sostible),  que  

reelaboraremos engadindo ás formulacións iniciais debatidas na aula novas achegas 

teóricas e conceptuais baseadas nos contidos curriculares determinados na Lei, achegas 
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que nos permitan ir desenvolvendo unha crecente  valoración crítica e autónoma acerca 

dos seguintes temas: 

 

▪ a cuestión da dignidade e as relacións interpersonais baixo o prisma da 

socialización e do conflito entre a liberdade e outros dereitos.   

▪ a cuestión da autonomía moral e a xustiza no contexto dos límites e oportunidades 

que ofrecen as circunstancias persoais. 

▪ os obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) cara ao ano 2030. 

 

 Todas as alumnas e alumnos matriculados na materia  Valores éticos terán que 

desenvolver  cada trimestre un cuestionario, traballo de investigación e/ou unha 

composición filosófica centrada na análise e comentario de textos, imaxes ou materiais 

audiovisuais en xeral sobre os textos/teses traballados  na aula.  

 

 Probas deseñadas co obxectivo de que, de avaliación en avaliación, vaian 

incorporando ás súas propias inquedanzas  cuestións de índole filosófica e social que non 

soen ser habituais nos seus perfís de usuarios de rede. Tamén co obxectivo, nesta segunda 

etapa da ESO, de ir introducindo aos rapaces e rapazas nos requisitos habituais de todo 

traballo de investigación. 

  

 Especificamente, instrumentos de avaliación: 

 

1. Cuestionarios anexos á pequenos fragmentos de textos relativos á temática en 

cuestión que respecten os estándares establecidos por lei: 

 

- identifica/distingue/discrimina/ 

- explica/exemplifica 

- describe 

- relaciona, 
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2. Rúbricas en torno a algunha das actividades formuladas no dcb da materia: 

 

- procuras de información, 

- traballos de investigación, 

- presentación por escrito/ orais, con soporte informático. 

- traballos en grupo/ campañas cara á comunidade educativa 

 

3. Análise e comentario de textos, imaxes ou material audiovisual en xeral. 

 

- identifica a problemática/teses formuladas e a relaciona co estudo na 

unidade 

- valora, argumenta e razoa a súas opinións de forma oral ou escrita con 

claridade e coherencia, e demostrando un esforzo creativo na valoración 

persoal dos problemas filosóficos analizados. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 Indicadores de logro cara a cualificación dunha alumna ou alumno son o seu 

desempeño nos estándares avaliables sinalados no DECRETO 86/2015, DO 25 DE 

XUÑO. 

. 

 

 En liñas xerais, desligando os estándares avaliables dos contidos en cuestión, a 

cualificación das tarefas propostas como instrumentos de avaliación centraranse 

basicamente nos indicadores que enumero a continuación.  
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1. Indicadores de logro que fundamentan a cualificación de cuestionarios:  

 

- A alumna ou alumno: 

 

▪ e quen de comentar noticias, textos curtos, imaxes ou mensaxes 

publicitarias, viñetas,..., identificando a súa temática e distinguindo entre 

datos e  opinións, 

▪ e quen de finalizar os seus comentarios cunha conclusión ou reflexión 

persoal, 

▪ e quen de atribuír contido ou exemplificar os termos  analizados na clase, 

▪ a información que transmite é correcta e céntrase no tema, 

▪ en relación cos elementos formais implicados na presentación das 

respostas: segue as instrucións de traballo, cumprimenta os datos 

axeitadamente, exprésase con corrección sintáctica e gramatical e presenta 

o seu traballo no tempo indicado. 

 

2. Indicadores de logro relativos aos traballos de investigación: 

 

- Todo traballo de investigación debe ter a seguinte estrutura: 

 

a. Introdución que explique cal é o tema do traballo. 

b. Conclusións principais da  investigación. 

c. Exposición dos datos obtidos na investigación (son especialmente 

relevantes todos aqueles datos que fundamenten as conclusións expostas). 

d. Bibliografía e/ou páxinas web consultadas que han ser indicadas concreta 

y correctamente mediante notas a pé de páxina, -o máis indicado ao citar 

literalmente declaracións/textos de diversa índole-, ou ao final do traballo. 

No caso das páxinas web é importante o enlace á información mediante 

hipervínculo. 

  

- Indicadores e descritores relativos aos contidos: 

 

▪ empregar con concisión a terminoloxía propia da temática en cuestión, 

▪ claridade expositiva á hora de explicar ou relacionar teses,  
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▪ fidelidade no tratamento da información ou datos base: 

• identifica as fontes das que pode obter información: discrimina 

webs fiables en función de determinados criterios ( autoría, data de 

actualización, tipo de dominio, finalidades...)  

▪ a inclusión de gráficos ou imaxes en xeral que apoien a exposición, 

 

- Indicadores e descritores relativos á estrutura formal: 

 

▪ o índice e numeración de páxinas no caso de que a extensión do traballo 

así o aconselle, -de ter que imprimirse, as páxinas mellor a dobre cara-, 

▪ o xeito de titular os traballos, a súa estruturación interna (epígrafes e 

parágrafos), a creatividade en xeral ou, cando menos, o coidado na 

presentación de marxes e tipos de letra. 

▪ a ortografía e sintaxe. 

 

- Indicadores e descritores relativos á exposición do traballo: 

 

▪ explícase, comenta e formula razóns de xeito asertivo, amosando unha 

actitude de respecto cara ao dereito que todos os seres humano teñen a 

sentir, pensar e actuar de forma diferente, 

▪ no traballo grupal: implícase e participa nas tarefas que o propio grupo 

determina colaborativamente. 

 

 

 

3. Indicadores de logro relativos á análise e comentario de textos, imaxes ou 

materiais audiovisuais en xeral, 

 

▪ o escrito presentado ten unha estrutura interna consistente (introdución, 

análise, conclusións), as enunciacións e parágrafos son curtos: concisos e 

expresiva e gramaticalmente correctos. 

▪ identifica e contextualiza o tema/teses en cuestión, 
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▪ Infire información implícita tanto dos textos como dos contidos 

audiovisuais de diferentes fontes de información. 

▪ Discrimina opinión/información. 

▪ Argumenta razoadamente a súa postura persoal, 

   

  

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

 Todas as alumnas e alumnos matriculados na materia  Valores éticos terán que 

desenvolver cada trimestre os mesmos cuestionarios, traballos de investigación e/ou 

composicións filosóficas centrada na análise e comentario de textos, imaxes ou materiais 

audiovisuais en xeral sobre os textos/teses traballados  na aula.  

 

Os mínimos que determinan que probas se avaliarán positivamente, -ben, notable, 

sobresaínte- son :  

 

▪ resolver as tarefas explicitamente formuladas axustándose aos contidos e 

a extensión mínima requiridos,  

▪ colaborar nos traballos grupais,   

▪ no traballo en rede:  

- non cortar e copiar ; é dicir: non presentar como propios, sen cita 

literal, parágrafos evidentemente alleos-,  

- especificar en que fontes de información se sustentan datos 

fundamentamos a nosa exposición. 

 

 Ao ser o proceso de avaliación un proceso continuado, a cualificación da terceira 

avaliación será efectivamente a cualificación da avaliación ordinaria.  

 

 Nin que dicir ten que, tras tres anos traballando a materia con estes rapaces e 

rapazas,  non me formulo a necesidade de cualificar negativamente a ninguén. 
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 Baseándome nos instrumentos e estándares xa expostos, unicamente será 

negativamente cualificado nesta materia quen se negue a realizar as actividades propostas 

ou as desenvolva con evidente desinterese. De darse o caso, conseguir superar a materia 

estará en función da realización, e posterior entrega, das devanditas probas fose do horario 

lectivo. 
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IGUALDADE DE XÉNERO 

 

CONTIDOS 

 

 A materia estrutúrase en catro bloques temáticos.  

 O primeiro deles,  A construción social das identidades sexuais e de xénero, 

analiza a cuestión da aprendizaxe social dos estereotipos de xénero e os prexuízos 

sexistas. Aprendizaxe desencadeante de posibles situacións de discriminación, 

marxinalidade e violencia. 

 No segundo bloque, Relacións de xénero e afectividade, exploraremos mitos e 

modelos de amor así como outras alternativas: novas masculinidades e feminidades. 

Deconstrución de roles. 

 No terceiro bloque, Da discriminación á igualdade de oportunidades, trabállanse 

as dificultades das mulleres para visibilizarse no transcurso da historia e nas sociedades 

actuais: as loitas polo sufraxio, o dereito á educación, os postos de responsabilidade 

pública ou o acceso ao poder político, social e económico. 

 O cuarto bloque, Cara a unha sociedade sen violencia machista, pretende 

describir e poñer de relevo como as violencias machistas son consecuencia das múltiples 

discriminacións por cuestión de xénero. Especificamente analízanse certas actitudes 

dentro da parella, algunhas interiorizadas como probas de amor (control, celos…), 

sintomáticas de condutas agresivas con consecuencias moi graves. 

 

1ª AVALIACIÓN 

 

 No primeiro trimestre, -10 períodos lectivos-, traballaremos o bloque temático 1: 

A construción social das identidades sexuais e de xénero. Concretamente os contidos 

curriculares incluídos no dcb da materia son os seguintes: 
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▪ B1.1. Sociedade e xénero. Diferenza entre sexo e xénero. 

▪ B1.2. Igualdade formal e igualdade real. 

▪ B1.3. Feminismo e machismo. 

▪ B1.4. Sexismo, roles de xénero e estereotipos. 

▪ B1.5. O proceso de socialización. Interiorización dos roles de xénero. 

▪ B1.6. A construción das identidades sexuais e de xénero na adolescencia. 

Consecuencias no proxecto vital. 

▪ B1.7. Estereotipos de masculinidade, feminidade, maternidade e paternidade. 

Diversidade de modelos familiares. 

▪ B1.8. Os axentes de socialización na transmisión de estereotipos e prexuízos 

sexistas. 

 

2ª AVALIACIÓN 

  

No segundo trimestre, -11 períodos lectivos-, traballaremos o bloque temático 3: Da 

discriminación á igualdade de oportunidades. Concretamente os contidos curriculares 

incluídos no dcb da materia son os seguintes: 

▪ B3.1. Dereitos humanos e igualdade. 

▪ A evolución e a conquista dos dereitos. 

▪ B3.2. O principio de igualdade e non discriminación. 

▪ B3.3. Evidencias da discriminación das mulleres nos ámbitos público e 

privado. 

▪ B3.4. Visibilidade das mulleres nos distintos eidos  (historia, cultura, 

ciencia...) e recoñecemento da súa contribución en diversas esferas sociais. 

▪ B3.5. A linguaxe inclusiva dende a perspectiva de xénero. Criterios de uso. 

▪ B3.6. Alternativas para acadar a igualdade real de mulleres e homes 

(políticas sociais, cambio xeracional, cambio persoal...). 

 

 



38 

 

3ª AVALIACIÓN 

  

No último trimestre, -9 períodos lectivos-, traballaremos conxuntamente o bloque 2,  

Relacións de xénero e afectividade e, en relación con el, o bloque 4: Cara a unha 

sociedade sen violencia machista. Concretamente os contidos curriculares incluídos no 

dcb da materia son os seguintes: 

- Bloque 2,  Relacións de xénero e afectividade: 

 

▪ B.2.1. As relacións entre sexos: expresión das emocións e dos afectos. 

▪ B.2.2 Atracción, mitos e modelos de amor. 

▪ B.2.3. As relacións de parella e relacións de poder. 

▪ B.2.4. Outras alternativas: novas masculinidades e feminidades. 

Deconstrución de roles. 

▪ B2.5. A construción social da sexualidade dende a perspectiva de xénero. 

▪ B2.6.  As relacións afectivas e sexuais: o papel do home e da muller na 

sexualidade dominante. 

▪ B2.7. Orientacións e identidades na sexualidade: construción social dende 

estereotipos de xénero. 

▪ B2.8. O trato igualitario nas relacións afectivas e sexuais. 

▪ B2.9. Respecto e comprensión nas relacións afectivas entre os sexos. 

▪ B2.10. Estratexias de análise e resolución de conflitos. 

▪ B2.11. Novas maneiras de relacionarse: oportunidades e riscos para a 

igualdade no mundo dixital. 

 

- Bloque 4,  Cara a unha sociedade sen violencia machista: 

 

▪ B4.1. A violencia machista como consecuencia da desigualdade. A escalada 

da violencia machista: dende o micromachismo á agresión. 

▪ B4.2. Identificación e recoñecemento de distintos tipos de violencia machista. 

As consecuencias nas persoas que a sofren. 

▪ B4.3. Sinais de alerta na mocidade. Detección e prevención de condutas 

violentas en relación co xénero. 
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▪ B4.4. Rexeitamento das condutas violentas por razón de xénero. 

▪ B4.5. A trata de persoas e a escravitude sexual como forma de violencia 

contra as mulleres. 

▪ B4.6. Solucións para saír da espiral da violencia. 

 

 

O PROCESO DE AVALIACIÓN 

 

 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua e 

esencialmente formativa. 

 

 Nesta materia e, máis concretamente, no marco de referencia que impón a súa 

proxección no cadro horario da Educación secundaria,  non caben avaliacións nin temas 

ou probas estanco. Por máis que os contidos curriculares de cada bloque temático poidan 

diferir entre si, todos eles deben traballarse de xeito progresivo e interrelacionado. 

 

 Todas as alumnas e alumnos de Igualdade de xénero terán que desenvolver cada 

trimestre un  traballo orientado á obtención dun produto final real (enquisa, folleto, cartel, 

vídeo…) no que se integren as aprendizaxes adquiridas durante as clases. 

 

 O proceso de aprendizaxe e o proceso de avaliación teñen que transcorrer 

paralelamente: tanto as procuras de información como o debate e a presentación do propio 

traballo debe desenvolverse na aula. 

 

 Neste contexto a avaliación, o seguimento do traballo na aula, non pode senón ser 

formativa. Entendo por formar:  moderar, insistir no respecto ás teses e quendas de fala 

dos compañeiros, incitar cuestións, requirir argumentacións ou no seu defecto exemplos 

ou descricións. 

 

 Imprescindible o fomento dun clima de confianza na aula, adecuado para a 

transmisión sincera de opinións e valoracións. Esta construción dunha convivencia 

positiva permitirá traballar especificamente as habilidades sociais e comunicativas do 

alumnado. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Todas as alumnas e alumnos de Igualdade de xénero terán que desenvolver cada 

trimestre un  traballo orientado á obtención dun produto final real (enquisa, artigo 

xornalístico, folleto, cartel, vídeo…) no que se integren e expresen as aprendizaxes 

adquiridas durante as clases. 

 

 Traballo individual/grupal que se avaliará mediante rúbrica. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 

 Hai un estándar que se repite insistentemente en todos os bloques temáticos: 

participa de maneira activa nos diálogos propostos na clase, respectando as normas de 

interacción, intervención e cortesía, e realiza produtos (textuais, gráficos e audiovisuais) 

cooperando de modo igualitario. 

 

 A cualificación nesta materia se baseará no desenvolvemento deste estándar. 

  

- Indicadores e descritores relativos á participación nos diálogos propostos na 

clase: 

 

▪ explícase, comenta e formula razóns de xeito asertivo, amosando unha 

actitude de respecto cara ao dereito que todos os seres humano teñen a 

sentir, pensar e actuar de forma diferente, 

▪ incorpora, de xeito gradual, a linguaxe inclusiva nas súas intervencións 

orais e producións escritas, 

▪ no traballo grupal: implícase e participa nas tarefas que o propio grupo 

determina colaborativamente. 

 

- Indicadores e descritores relativos ao produto deseñado (cartel, folleto, 

presentación, artigo xornalístico, blog...) 
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▪ tempo de elaboración do traballo, 

▪ o coidado na presentación ( exemplo: papel se engurrar, sen 

manchas alleas ao propio deseño ..)  

▪ a orixinalidade e creatividade no emprego de materiais diversos. 

 

GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR A MATERIA. 

 

Os mínimos que determinan que probas se avaliarán positivamente, -ben, notable, 

sobresaínte- son :  

▪ resolver as tarefas explicitamente formuladas axustándose aos contidos e 

a extensión mínima requiridos,  

▪ colaborar nos traballos grupais,   

▪ no traballo en rede:  

- non cortar e copiar ; é dicir: non presentar como propios, sen cita 

literal, parágrafos evidentemente alleos-,  

- especificar en que fontes de información se sustentan datos 

fundamentamos a nosa exposición. 

 

 Ao ser o proceso de avaliación un proceso continuado, a cualificación da terceira 

avaliación será efectivamente a cualificación da avaliación ordinaria.  

 

 Nin que dicir ten que, no contexto desta materia, toda tipo de aportación, 

intervención ou tarefa  realizada sempre será cualificada positivamente. Non me formulo 

a posibilidade de cualificar negativamente a ninguén. Se así fose recuperar unha 

cualificación negativa implicaría a reelaboración do traballo requirido fora do horario 

lectivo. 
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