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INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Departamento de Artes Plásticas 

O Departamento de Artes Plásticas é un departamento integrado por un só profesor: José 
Luis Davila Souto, que imparte: 

Educación Plástica Visual e Audiovisual en 1º de ESO (Dous grupos) 

Educación Plástica Visual e Audiovisual en 3º de ESO (Dous grupo). 

Educación Plástica Visual e Audiovisual en 4º de ESO (Dous grupo) 

Obradoiro de plástica en 2º de ESO ( Dous grupos) 

Valores éticos en 1º de ESO( Un grupo) 

Valores éticos en 2º de ESO( Un grupo) 

Valores éticos en 3º de ESO( Un grupo) 

Valores éticos en 4º de ESO( Un grupo) 

(Está como sustituta Ana Fervenza Cortegoso) 

 
Cursos e grupos 

Durante o presente ano académico ten 108 alumnos e alumnas distribuídos do seguinte modo: 

 
1º ESO: 2 grupos de EPVeA (51 alumnos e alumnas)  
2º ESO: 2 grupos de EPVeA (51 alumnos e alumnas)  
3º ESO: 2 grupos de EPVeA (43 alumnos e alumnas ) 
4º ESO: 1 grupo (15 alumnos e alumnas) 

No presente ano académico o departamento ten 4 alumnos e alumnas con materias pendentes: 

2º ESO: 1 alumno e alumna con EPVeA de 1º ESO 
4º ESO: 1 alumno con EPVeA de 3º de ESO 

 
Contextualización 
O IES Monte Carrasco sitúase no lugar de San Pedro, parroquia de Darbo, contorno xeográfico 
e social do alumnado que escolariza o centro, está a unha distancia duns catro quilómetros do 
centro urbano. Todo o alumnado se despraza ó centro en autobús. Fora do horario lectivo as 
familias e o alumnado teñen problemas de trasporte devido a súa situación afastada. O centro 
esta tipificado como centro de ESO. 

 
A presente programación a desenvolver busca ser coherente co Proxecto Educativo do Centro, 
perseguindo os seus obxectivos xerais, así como trata de facer fincapé nun traballo metodoló- 
xico de tipo construtivo, e interdisciplinario, segundo a liñas de traballo común marcadas no 
PEC, e tratar de actualizar o programa desde unha perspectiva cultural, social e didáctica axei- 
tada o contexto do centro. 

 
De igual maneira busca subliñar a importancia da adquisición de ferramentas de traballo (análi- 
se, esquemas, procura e selección de información significativa, etc) que vaian articulando estrate- 
xias de aprendizaxe autónoma. Ademais, nos compoñentes do currículo, as competencias clave 
van constituír un referente de capacidade nos alumnos/as. Por iso trataremos de concretalas nes- 
ta materia e que sexan un dos eixes esenciais para guiar o noso proceso de ensino-aprendizaxe e 



  

o noso proceso avaliador. 
O presente curso académico 2021-2022 esta marcado pola situación de emerxencia sanitaria de- 
rivada do COVID-19.  
As especificacións de seguridade e hixiene fronte a epidemia condicionan a natureza das prácti- 
cas de expresión plástica e comunicación audiovisual. No presente curso académico o alumnado 
debe manter unha distancia de seguridade e evitar compartir material, tal como es- tablece o Plan 
de adaptación á situación COVID-19 do Centro, polo que a diferencia dos cursos anteriores as 
prácticas serán individuais e usarán preferentemente o material individual de cada alumno/a. 

 
A presente programación inclúe todos os apartados correspondentes ao punto vixésimo quinto 
e as consideración do apartado segundo, punto 3 das Instrucións de 30 de xullo, da Dirección 
Xeral de educación, Formación profesional e Innovación Educativa en relación ás medidas 
educativas que se deben adoptar no curso académico 2021-2022. 



  

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE E RELACIÓN 
COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
Con esta programación preténdese contribuír ao desenvolvemento das sete competencias cla- 
ve establecidas no currículo da educación secundaria obrigatoria: 

 
Competencia na comunicación lingüística (CCL) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

Competencia dixital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
Nas seguintes táboas móstrase a relación existente entre as competencias clave e os estánda- 
res de aprendizaxe para Educación Plástica, visual e audiovisual de 1º,3º ESO e 4º de ESO e 
para o Obradoiro de Educación Plástica, Visual e Audiovisual de 2º de ESO 

 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual de 1º ESO 

 
Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPVAB1.1.1. Identifica e valora a importancia do punto, a liña e o plano, analizando de xeito oral e escrito imaxes e producións 
gráfico plásticas propias e alleas. 

CCEC 

 EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais mediante a observación de elementos orgánicos na paisaxe, nos obxectos e en composi- 
cións artísticas, empregándoos como inspiración en creacións gráfico-plásticas. 

CAA 

 EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a liña e o plano co concepto de ritmo, aplicándoos de forma libre e espontánea. CSIEE 

 EPVAB1.2.3. Experimenta co valor expresivo da liña e o punto e as súas posibilidades tonais, aplicando distintos graos de 
dureza, distintas posicións do lapis de grafito ou de cor (tombado ou vertical) e a presión exercida na aplicación, en composi- 
cións a man alzada, estruturadas xeometricamente ou máis libres e espontáneas. 

CCEC 

 EPVAB1.3.1. Realiza composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, liberdade, opresión, alegría, tristura, 
etc.) utilizando diversos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, puntos, texturas, cores, etc.). 

CCL 

 EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e explica oralmente, por escrito e graficamente, o esquema compositivo básico de obras de arte 
e obras propias, atendendo aos conceptos de equilibrio, proporción e ritmo. 

CCL 

 EPVAB1.4.2. Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas establecidas por escrito. CSIEE 

 EPVAB1.4.3. Realiza composicións modulares con diferentes procedementos gráfico-plásticos en aplicacións ao deseño téxtil, 
ornamental, arquitectónico ou decorativo. 

CCEC 
CSIEE 

 EPVAB1.4.4. Representa obxectos illados e agrupados do natural ou do ámbito inmediato, proporcionándoos en relación coas 
súas características formais e en relación co seu ámbito. 

CCEC 

 EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a síntese aditiva e subtractiva e as cores comple- 
mentarias. 

CSC 

 EPVAB1.6.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuais mediante as técnicas de frottage, utilizándoas en composicións 
abstractas ou figurativas. 

CSIEE 



  

 EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións figurativas e abstractas mediante a 
aplicación do lapis de forma continua en superficies homoxéneas ou degradadas. 

CSC 

 EPVAB1.7.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos 
de humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas 
visuais cromáticas. 

CCEC 

 EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando texturas visuais  e  táctiles, para 
crear composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

CAA 

 EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comuni- 
cativos. 

CSC 

 EPVAB1.7.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma responsable co medio e aproveitando as 
súas calidades gráfico-plásticas. 

CSC 

 EPVAB1.7.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto orde e estado, e achégao á aula cando é necesario 
para a elaboración das actividades. 

CSC 

 EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da 
actividade. 

 

 EPVAB2.1.1. Diferenza imaxes figurativas de abstractas. CCL 

 EPVAB2.1.2. Recoñece graos de iconicidade nunha serie de imaxes. CCL 

 EPVAB2.1.3. Crea imaxes con distintos graos de iconicidade baseándose nun mesmo tema. CD 

 EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de iconas. CCL 

 EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e iconas. CD 

 EPVAB2.3.1. Deseña un cómic utilizando adecuadamente viñetas e lendas, globos, liñas cinéticas e onomatopeas. CCL 

 EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación visual. CSC 

 EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os elementos que interveñen en actos de comunicación audiovisual. CCL 

 EPVAB2.5.2. Distingue a función ou funcións que predominan en mensaxes visuais e audiovisuais. CD 

 EPVAB3.1.1. Traza as rectas que pasan por cada par de puntos, usando a regra, e resalta o triángulo que se forma. CAA 

 EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, transversais e perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando 
escuadra e cartabón con suficiente precisión. 

CMCCT 

 EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando o compás. CD 

 EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia en seis partes iguais, usando o compás, e debuxa coa regra o hexágono regular e o 
triángulo equilátero que se posibilita. 

CMCCT 

 EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no cartabón. CSIEE 

 EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos positivos ou negativos con regra e compás. CMCCT 

 EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun ángulo calquera, con regra e compás. CCEC 

 EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmentos, sobre unha recta, medindo coa regra ou utilizando o compás. CMCCT 

 EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun segmento utilizando compás e regra, e tamén utilizando regra, escuadra e cartabón. CMCCT 

 EPVAB3.10.1. Divide un segmento en partes iguais, aplicando o teorema de Thales. CCEC 

 EPVAB3.10.2. Escala un polígono aplicando o teorema de Thales.  CSIEE 



  

 EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente ou por escrito, os exemplos máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisector, 
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

CMCCT 

 EPVAB3.12.1. Clasifica calquera triángulo, observando os seus lados e os seus ángulos. CCEC 

 EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo coñecendo dous lados e un ángulo, ou dous ángulos e un lado, ou os seus tres lados, 
utilizando correctamente as ferramentas. 

CAA 

 EPVAB3.14.1. Determina o baricentro, o incentro ou o circuncentro de calquera triángulo, construíndo previamente as media- 
nas, as bisectrices ou as mediatrices correspondentes. 

CSIEE 

 EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo rectángulo coñecendo a hipotenusa e un cateto. CMCCT 

 EPVAB3.16.1. Clasifica correctamente calquera cuadrilátero. CCEC 

 EPVAB3.17.1. Constrúe calquera paralelogramo coñecendo dous lados consecutivos e unha diagonal. CAA 

 EPVAB3.18.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou irregu- 
lar. 

CCEC 

 EPVAB3.19.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, inscritos nunha circunferencia. CMCCT 

  

 
 

Obradoiro de Educación Plástica, Visual e Audiovisual 2º de ESO 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPVAB1.1.1 Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración de proxectos gráficos e audiovisuais. CAA 
CSIEE 

 EPVAB1.2.1 Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso creativo propio e alleo desde a idea inicial ata a execución 
definitiva. 

CSIEE 

 EPVAB1.3.1 Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando bosquexos, apuntamentos, e 
debuxos esquemáticos, analíticos e miméticos. 

CCEC 

 EPVAB1.4.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da 
actividade. 

CCL 

 EPVAB1.4.2. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos 
de humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas 
visuais cromáticas. 

CCEC 

 EPVAB1.4.3. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en orde e estado perfectos, e achégao á aula cando é necesario 
para a elaboración das actividades. 

CSC 

 EPVAB1.5.1 Realiza composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, liberdade, opresión, alegría, tristura, etc.) 
utilizando diversos recursos gráfico plásticos en cada caso (claroscuro, liñas puntos, textura, cor…) 

CD 

 EPVAB1.6.1 Realiza composicións básicas con diferentes técnicas segundo as propostas establecidas por escrito CD 

 EPVAB2.1.1 Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, clasificando e describindo os seus elementos, sacando 
conclusións e interpretando o seu significado. 

CCL 

 EPVAB2.2.1. Identifica encadramentos, puntos de vista e angulacións de cámara nunha fotografía ou nun plano 
cinematográfico. 

CCL 

 EPVAB2.2.2. Realiza fotografías con distintos encadramentos e puntos de vista, aplicando diferentes leis compositivas. CD 



  

 EPVAB2.3.1. Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais con distintas funcións utilizando diferentes linguaxes e 
códigos, seguindo de xeito ordenado as fases do proceso (guión técnico, storyboard, realización, etc.), e valora de xeito crítico 
os resultados. 

CCL 

 EPVAB2.3.2. Realiza un storyboard a modo de guión para a secuencia audiovisual. CSIEE 

 EPVAB2.3.3 Distingue entre son diexético e incidental e comprende diferentes funcións que desempeña a banda 
sonora na linguaxe audiovisual 

CD 

 EPVAB2.3.4 Recoñece as formas de indicar saltos no tempo nunha narración audiovisual. Flash-back, flash-
forward, transicións. 

CCL 

 EPVAB2.3.5 Participa activamente na elaboración de montaxes audiovisuais CSC 

 EPVAB2.4. Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais. CSC 

 EPVAB2.5.1. Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, situándoa no seu contexto e analizando a narrativa 
cinematográfica en relación coa mensaxe. 

CCEC 

 EPVAB2.6.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, empregando os recursos dixitais de xeito 
axeitado. 

CD 

 EPVAB3.1.Debuxa correctamente as vistas principais de volumes frecuentes, identificando as tres proxeccións dos seus 
vértices e as súas arestas. 

CMCCT 

 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual de 3ºESO 
 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando procesos creativos sinxelos, mediante propostas por escrito, axustándose aos 
obxectivos finais. 

 CAA 

 EPVAB1.1.2. Coñece e aplica métodos creativos para a elaboración de deseño gráfico, deseños de produto, moda e as súas 
múltiples aplicacións. 

 CSIEE 

 EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, oralmente e por escrito, o proceso creativo propio e alleo desde a idea inicial ata a execución 
definitiva. 

 CSIEE 

 EPVAB1.3.1. Comprende e emprega os niveis de iconicidade da imaxe gráfica, elaborando bosquexos, apuntamentos, e debu- 
xos esquemáticos, analíticos e miméticos. 

 CCEC 

 EPVAB1.4.1. Realiza modificacións da cor e as súas propiedades empregando técnicas propias da cor pigmento e da cor luz, 
aplicando as TIC, para expresar sensacións en composicións sinxelas. 

 CSIEE 

 EPVAB1.4.2. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas sinxelas.  CSC 

 EPVAB1.4.3. Realiza composicións abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensacións por medio do uso da 
cor. 

 CSIEE 

 EPVAB1.5.1. Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-plásticas coñecidas aplicándoas de forma axeitada ao obxectivo da 
actividade. 

 CCL 

 EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o claroscuro en composicións figurativas e abstractas mediante a 
aplicación do lapis de forma continua en superficies homoxéneas ou degradadas. 

 CCEC 

 EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de texturas 
visuais cromáticas. 

 CCEC 



  

 EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou pregando, creando texturas visuais e táctiles para crear 
composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

 CAA 

 EPVAB1.5.5. Crea co papel recortado formas abstractas e figurativas compóndoas con fins ilustrativos, decorativos ou comuni- 
cativos. 

 CSIEE 

 EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración de obras de forma responsable co medio e aproveitando as  
súas calidades gráfico-plásticas. 

 CSC 

 EPVAB1.5.7. Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en orde e estado perfectos, e achégao á aula cando é necesario 
para a elaboración das actividades. 

 CSC 

 EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se produce unha ilusión óptica aplicando coñecementos dos procesos perceptivos.  CAA 

 EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica ilusións ópticas segundo as leis da Gestalt.  CSC 

 EPVAB2.2.2. Deseña ilusións ópticas baseándose nas leis da Gestalt.  CCEC 

 EPVAB2.3.1. Elabora unha animación con medios dixitais e/ou analóxicos.  CD 

 EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun signo visual.  CCL 

 EPVAB2.5.1. Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, clasificando e describindo os seus elementos.  CCL 

 EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, mediante unha lectura subxectiva, identificando os elementos de significación, narrativos e as 
ferramentas visuais utilizadas, sacando conclusións e interpretando o seu significado. 

 CCEC 

 EPVAB2.6.1. Identifica encadramentos e puntos de vista nunha fotografía.  CCL 

 EPVAB2.6.2. Realiza fotografías con distintos encadramentos e puntos de vista, aplicando diferentes leis compositivas.  CD 

 EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais con distintas funcións utilizando diferentes linguaxes e 
códigos, seguindo de xeito ordenado as fases do proceso (guión técnico, storyboard, realización, etc.), e valora de xeito crítico 
os resultados. 

 CCL 

 EPVAB2.8.1. Identifica os recursos visuais presentes en mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais.  CSC 

 EPVAB2.9.1. Deseña unha mensaxe publicitaria utilizando recursos visuais como as figuras retóricas.  CCL 

 EPVAB2.10.1. Reflexiona criticamente sobre unha obra de cine, situándoa no seu contexto e analizando a narrativa cinemato- 
gráfica en relación coa mensaxe. 

 CCEC 

 EPVAB2.11.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema ou proxecto, empregando os recursos dixitais de xeito 
axeitado. 

 CD 

 EPVAB3.1.1. Explica verbalmente ou por escrito os exemplos máis comúns de lugares xeométricos (mediatriz, bisectriz, circun- 
ferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.). 

 CCL 



  

 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPVAB3.2.1. Clasifica correctamente calquera polígono de tres a cinco lados, diferenciando claramente se é regular ou irregu- 
lar. 

 CAA 

 EPVAB3.3.1. Constrúe correctamente polígonos regulares de ata cinco lados, coñecendo o lado.  CMCCT 

 EPVAB3.4.1. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente as ferramentas.  CMCCT 

 EPVAB3.4.2. Resolve correctamente os casos de tanxencia entre circunferencias e rectas, utilizando adecuadamente as ferra- 
mentas. 

 CA 

 EPVAB3.5.1. Constrúe correctamente un óvalo regular, coñecendo o diámetro maior.  CMCCT 

 EPVAB3.6.1. Constrúe varios tipos de óvalos e ovoides, segundo os diámetros coñecidos.  CSIEE 

 EPVAB3.7.1. Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro e cinco centros.  CMCCT 

 EPVAB3.8.1. Executa deseños aplicando repeticións, xiros e simetrías de módulos.  CD 

 EPVAB3.9.1. Debuxa correctamente as vistas principais de volumes frecuentes, identificando as tres proxeccións dos seus 
vértices e as súas arestas. 

 CMCCT 

 EPVAB3.10.1. Constrúe a perspectiva cabaleira de prismas e cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de redu- 
ción sinxelos. 

 CMCCT 

 EPVAB3.11.1. Realiza perspectivas isométricas de volumes sinxelos, utilizando correctamente a escuadra e o cartabón para o 
trazado de paralelas. 

 CCEC 

 

 
4º ESO 

 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPVAB1.1.1. Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plástica e visual. CCEC 

 EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, empregando os materiais e as 
técnicas con precisión. 

CCEC 

 EPVAB1.2.2. Estuda e explica o movemento e as liñas de forza dunha imaxe. CCEC 

 EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor. CCEC 

 EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os materiais máis axeitados para a realización de proxectos artísticos. CCEC 
CSIEE 

 EPVAB.1.3.2. Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para representar e expresarse en 
relación ás linguaxes gráfico-plásticas, mantén o seu espazo de traballo e o seu material en perfecto estado, e achégao á 
aula cando é necesario para a elaboración das actividades. 

CCEC 
CSIEE 
CAA 
CD 

 EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación artística e as súas fases, e aplícao á produción de proxectos persoais e de 
grupo. 

CSIEE 
CCEC 

 EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha linguaxe axeitada, o proceso de creación dunha obra artística, e analiza os 
soportes, os materiais e as técnicas gráfico-plásticas que constitúen a imaxe, así como os seus elementos compositivos. 

CSIEE 
CCEC 

 EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao que pertencen. CSIEE 
CCEC 

 EPVAB2.1.1. Diferenza o sistema de debuxo descritivo do perceptivo.  CAA 
 CMCCT 



  

 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPVAB2.1.2. Resolve problemas sinxelos referidos a cuadriláteros e polígonos utilizando con precisión os materiais de 
debuxo técnico. 

 CAA 
 CMCCT 

 EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces.  CAA 
CMCCT 

 EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de configuración de formas xeométricas planas e aplícao á creación de deseños 
persoais. 

CAA 
CMCCT 

 EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas principais. CAA 
CMCCT 

 EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras tridimensionais sinxelas. CAA 
CMCCT 

 EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando e seleccionando o sistema de representación máis 
axeitado. 

CAA 
CMCCT 

 EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista máis adecuado. CAA 
CMCCT 

 EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para a creación de deseños xeométricos sinxelos. CAA 
CMCCT 

 EPVAB3.1.1. Coñece os elementos e as finalidades da comunicación visual.  CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do contorno na súa vertente estética, de funcionalidade e de utilidade, utili- 
zando a linguaxe visual e verbal. 

 CCEC 

 EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica obxectos en función da familia ou a rama do deseño.  CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño e composicións modulares utilizando as formas xeométricas básicas, 
estudando a organización do plano e do espazo. 

 CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de realización da imaxe corporativa dunha empresa.  CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, valorando o traballo organiza- 
do e secuenciado na realización de calquera proxecto, así como a exactitude, a orde e a limpeza nas representacións grá- 
ficas. 

 CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB3.3.4. Utiliza as novas tecnoloxías da información e da comunicación para levar a cabo os seus propios proxectos 
artísticos de deseño. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB3.3.5. Planifica os pasos na realización de proxectos artísticos e respecta o realizado por compañeiros e compañei- 
ras. 

 CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que aparecen en películas cinematográficas, valorando os seus factores expresi- 
vos. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para a secuencia dunha película.  CSIEE 

 EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os planos, as angulacións e os movementos de 
cámara. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza fotografías, tendo en conta criterios estéticos.  CD 
 CSIEE 
 CCEC 



  

 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 EPVAB4.2.3. Compila imaxes de prensa e analiza as súas finalidades.  CD 
 CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB4.3.1. Elabora imaxes dixitais utilizando programas de debuxo por computador.  CD 
 CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño publicitario utilizando os elementos da linguaxe gráfico-plástica.  CD 
 CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto persoal seguindo o esquema do proceso de creación.  CAA 
 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

 EPVAB4.4.1. Analiza elementos publicitarios cunha actitude crítica desde o coñecemento dos elementos que os compo- 
ñen. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 



  

OBXECTIVOS 

 
Con esta programación preténdese contribuír ao desenvolvemento dos obxectivos clave esta- 
blecidos no currículo da educación secundaria obrigatoria: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 
os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepa- 
rarse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, co- 
mo condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal. 

 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 
os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñe- 
cemento e da experiencia. 

 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 

 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

 
Concreción dos obxectivos para cada curso e materia. 

Na táboa seguinte pódese ver a relación existente entre os obxectivos e os contidos de cada 
materia. 



 

Obxectivos, Contidos, Criterios de avaliación, Estándares de aprendizaxe, Competencias clave, Temporalización, Grao de Consecución, Ele- 

mentos transversais, Ponderación, Actividades e Instrumentos de avaliación. 

 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º curso 

 
 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º curso       

Ob- 
xecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporaliza- 
ción 

1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
Transver- 

sais 

Pondera- 
ción 

Instrumentos 

de Avaliación 

 Bloque 1. Expresión plástica       

 b 
 f 
 n 

 B1.1. Elementos configurativos da 
imaxe: punto, liña e plano. 

 B1.2. Aprecio do uso que os/as 
artistas fan do punto, a liña e o plano 
para aplicalo ás propias composi- 
cións. 

 B1.1. Identificar os elementos configu- 
radores da imaxe. 

 EPVAB1.1.1. Identifica e valora a 
importancia do punto, a liña e o plano, 
analizando de xeito oral e escrito 
imaxes e producións gráfico plásticas 
propias e alleas. 

CCEC 1ªA  Identifica o punto, a liña e o 
plano en producións gráfico 
plásticas propias e alleas. 


10% Practicas de 

Expresión Plástica 1 
Experimentación plásti- 
ca cos ritmos lineais e 
cos valores expresivos 
do lapis de grafito. 

 
Abstracción,  Figuración 
e Realismo 

 b 
 f 
 n 

 B1.3. O punto como o elemento 
máis sinxelo na comunicación visual. 

 B1.4. Posibilidades gráficas e 
expresivas da liña en relación ao  
seu trazado, o seu grosor ou a súa 
velocidade. 

 B1.5. Calidades do plano como 
elemento compositivo e como cons- 
trutor de volume. 

 B1.2. Experimentar coas variacións 
formais do punto, o plano e a liña. 

 EPVAB1.2.1. Analiza os ritmos lineais 
mediante a observación de elementos 
orgánicos na paisaxe, nos obxectos e 
en composicións artísticas, empre- 
gándoos como inspiración en crea- 
cións gráfico-plásticas. 

CCV 1ªA  Analiza oralmente os ritmos 
lineais e os emprega con 
correctamente en creacións 
gráfico-plásticas. 



 EPVAB1.2.2. Experimenta co punto, a 
liña e o plano co concepto de ritmo, 
aplicándoos de forma libre e espontá- 
nea. 

CSIEE 1ªA  Experimenta co concepto de 
ritmo usando o punto, a liña 
ou o plano. 



 EPVAB1.2.3. Experimenta co valor 
expresivo da liña e o punto, , aplican- 
do distintos graos de dureza, distintas 
posicións do lapis de grafito ou de cor 
(tombado ou vertical) e a presión 
exercida na aplicación, en composi- 
cións a man alzada, estruturadas xe- 
ometricamente ou máis libres e es- 
pontáneas. 

CCEC 1ªA  Aplica con corrección 
distintos graos de dureza e 
distintas posicións do lapis 
de grafito ou de cor . 



 a  B1.6.     Elementos     de   expresión  B1.3.   Expresar   emocións  utilizando  EPVAB1.3.1.   Realiza  composicións CCL 2ªA  Aplica axeitadamente os  10% Practicas de 

 



 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º curso       

Ob- 
xecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporaliza- 
ción 

1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
Transver- 

sais 

Pondera- 
ción 

Instrumentos 

de Avaliación 

 c 
 d 
 n 
 o 

plástica: liña, textura e cor. distintos elementos configurativos e 
recursos gráficos: liña, puntos, cores, 
texturas, claroscuros, etc. 

que transmiten emocións básicas 
(calma, violencia, liberdade, opresión, 
alegría, tristura, etc.) utilizando diver- 
sos recursos gráficos en cada caso 
(claroscuro, liñas, puntos, texturas, 
cores, etc.). 

  distintos recursos gráficos 
para expresarse en compo- 
sicións gráfico-plásticas. 

  Expresión Plástica 2 
 

Realizar composición 

que tramiten as 

emocións básicas 
utilizando 

diversos recursos 

gráficos. 

Análise oral e por escrito 
do esquema compositi- 
vo empregado nas 
composicións 

 a 
 f 
 n 

 B1.7. Composición: elementos. 
 B1.8. O ritmo na composición. 

 B1.4. Identificar e aplicar os conceptos 
de equilibrio, proporción e ritmo en 
composicións básicas. 

 EPVAB1.4.1. Analiza, identifica e 
explica oralmente, por escrito e grafi- 
camente, o esquema compositivo 
básico de obras de arte e obras pro- 
pias, atendendo aos conceptos de 
equilibrio, proporción e ritmo. 

CCL 2ªA  Coñece o esquema compo- 
sitivos básico (simetría, equi- 
librio, compensación). Usa 
con corrección os conceptos 
de equilibrio proporción e 
ritmo. 

Expresión 
oral e 
escrita. 

 EPVAB1.4.2. Realiza composicións 
básicas con diferentes técnicas se- 
gundo as propostas establecidas por 
escrito. 

CSIEE 2ªA  Realiza axeitadamente 
composicións básicas con 
diferentes técnicas segundo 
propostas establecidas por 
escrito. 

Compren- 
sión lectora. 

 EPVAB1.4.3. Realiza composicións 
modulares con diferentes procede- 
mentos gráfico-plásticos en aplica- 
cións ao deseño téxtil, ornamental, 
arquitectónico ou decorativo. 

CCEC 
CSIEE 

2ªA  Realiza composicións 
modulares de base triangu- 
lar e cuadrangular. 

 

 EPVAB1.4.4. Representa obxectos 
illados e agrupados do natural ou do 
ámbito inmediato, proporcionándoos 
en relación coas súas características 
formais e en relación co seu ámbito. 

CCEC 2ªA  Experimenta co debuxo do 
natural e o encadre básico 



 a 
 c 
 d 
 n 

 B1.9. A cor coma fenómeno físico e 
visual. Mestura aditiva e mestura 
subtractiva. 

 B1.10. Círculo cromático. Cores 
complementarias. 

 B1.5. Experimentar coas cores prima- 
rias e secundarias. 

 EPVAB1.5.1. Experimenta coas cores 
primarias e secundarias, estudando a 
síntese aditiva e subtractiva e as co- 
res complementarias. 

CSC 3ªA  Coñece as cores primarias e 
a mestura subtractiva. 


10% Practicas de 

Expresión Plástica 3 

 
Análise e experimenta- 
ción da síntese aditiva e 
subtractiva 
Experimentación 
plástica con cores e 

 a 
 c 
 f 

 B1.11. Texturas naturais e artificiais. 
Capacidade expresiva das texturas. 

 B1.6. Transcribe texturas táctiles a 
texturas visuais mediante as técnicas 
de frottage, utilizándoas en composi- 
cións abstractas ou figurativas. 

 EPVAB1.6.1. Transcribe texturas 
táctiles a texturas visuais mediante as 
técnicas de frottage, utilizándoas en 
composicións  abstractas  ou  figurati- 

CSIEE 3ªA  Distingue as texturas táctiles 
e as visuais e aplica con 
corrección a técnica do 
frottage 





 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º curso       

Ob- 
xecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporaliza- 
ción 

1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
Transver- 

sais 

Pondera- 
ción 

Instrumentos 

de Avaliación 

 o   vas.      textura, aplicando 
diferentes técnicas e 
valorando as posibili 
dades expresivas da 
mesma. 

 b 
 c 
 e 
 f 
 g 
 n 

 B1.12. Materiais e técnicas de 
debuxo e pintura. Técnicas plásti- 
cas: secas, húmidas e mixtas. 

 B1.7. Coñecer e aplicar as posibilida- 
des expresivas das técnicas gráfico- 
plásticas secas, húmidas e mixtas: 
témpera, lapis de grafito e de cor; co- 
laxe. 

 EPVAB1.7.2. Utiliza o lapis de grafito 
e de cor, creando o claroscuro en 
composicións figurativas e abstractas 
mediante a aplicación do lapis de 
forma continua en superficies homo- 
xéneas ou degradadas. 

CSC 3ªA  Consigue un degradado co 
lapis para facer efectos gra- 
fico-plásticos. 

 

 EPVAB1.7.3. Experimenta coas 
témperas aplicando a técnica de dife- 
rentes formas (pinceis, esponxas, 
goteos, distintos graos de humidade, 
estampaxes, etc.), valorando as posi- 
bilidades expresivas segundo o grao 
de opacidade e a creación de texturas 
visuais cromáticas. 

CCEC 3ªA  Experimenta coas técnicas e 
comprende as posibilidades 
expresivas das texturas. 



 EPVAB1.7.4. Utiliza o papel como 
material, manipulándoo, resgando ou 
pregando, creando texturas visuais e 
táctiles, para crear composicións, 
colaxes matéricas e figuras tridimen- 
sionais. 

CAA 3ªA  Experimenta co papel 
resgado nas súas composi- 
cións de forma axeitada. 



 EPVAB1.7.5. Crea co papel recortado 
formas abstractas e figurativas com- 
póndoas con fins ilustrativos, decora- 
tivos ou comunicativos. 

CSC 3ªA  Experimenta co papel 
recortado nas súas compo- 
sicións de forma axeitada. 



 EPVAB1.7.6. Aproveita materiais 
reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co medio 
e aproveitando as súas calidades 
gráfico-plásticas. 

CSC 1ªA 2ªA 3ªA  Experimenta coas técnicas e 
os  materiales,  comprende 
as posibilidades expresivas 
dos mesmos, e é responsa- 
ble co medio . 


10% 

A desenvolver durante 
todo o curso. Nas 
distintas actividades de 
Expresión Plástica e de 
Comunicación Audiovi- 
sual 

 
Caderno de observación 
do profesor 

 EPVAB1.7.7. Mantén o seu  espazo 
de traballo e o seu material en perfec- 

CSC 1ªA 2ªA 3ªA  Trae o material e os traba- 
llos  á  aula,  arquiva  correc- 

 A desenvolver durante 
todo o curso. 



 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º curso       

Ob- 
xecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 
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Transver- 

sais 

Pondera- 
ción 

Instrumentos 

de Avaliación 

   to orde e estado, e achégao á aula 
cando é necesario para a elaboración 
das actividades. 

  tamente as láminas xa corri- 
xidas e entrega nos prazos 
previstos. 

   

Caderno de observación 
do profesor 

    EPVAB1.7.1. Utiliza con propiedade 
as técnicas gráfico-plásticas coñeci- 
das aplicándoas de forma axeitada ao 
obxectivo da actividade. 

 1ªA 2ªA 3ªA  Aplica de forma axeitada as 
diferentes técnicas gráfico- 
plásticas. 

 A desenvolver durante 
todo o curso. Nas 
distintas actividades de 
Expresión Plástica e de 
Comunicación Audiovi- 
sual 

 
Caderno de observación 
do profesor 

 Bloque 2. Comunicación audiovisual       

 a 
 c 
 d 
 e 
 f 

 B2.1. Imaxe e a comunicación  
visual. Iconicidade. Graos de iconi- 
cidade. Imaxe figurativa e imaxe 
abstracta. 

 B2.1. Recoñecer os graos de iconici- 
dade en imaxes presentes no ámbito 
comunicativo. 

 EPVAB2.1.1. Diferenza imaxes 
figurativas de abstractas. 

CCL 1ªA  Diferenza verbalmente a 
abstracción da figuración 

Expresión 
oral e 
escrita. 

10% 
Practicas de Comuni- 
cación audiovisual 1 
Deseño de símbolos e 
iconas tras un proceso 
de simplificación e de 
definición de graos de 
iconicidade relacionando 
significante   e  significa- 

do. 
Silueta, contorno e 
dintorno 

 EPVAB2.1.2. Recoñece graos de 
iconicidade nunha serie de imaxes. 

CCL 1ªA  Recoñece graos de iconici- 
dade nunha serie de imaxes. 

 

 EPVAB2.1.3. Crea imaxes con 
distintos graos de iconicidade base- 
ándose nun mesmo tema. 

CD 1ªA  Crea imaxes con distintos 
graos de iconicidade nun 
proceso de abstracción. 

 

 a 
 c 
 f 
 l 
 o 

 B2.2. Comunicación visual. Símbo- 
los e iconas. 

 B2.2. Distinguir e crear tipos de imaxes 
segundo a súa relación significante- 
significado: símbolos e iconas. 

 EPVAB2.2.1. Distingue símbolos de 
iconas. 

CCL 1ªA  Distingue correctamente 
símbolos de iconas. 

 

 EPVAB2.2.2. Deseña símbolos e 
iconas. 

CD 1ªA  Deseña de forma axeitada 
símbolos e iconas. 

 

 c 
 f 
 g 
 i 
 h 
 o 

 B2.3. O cómic: medio de expresión. 
Linguaxe do cómic. 

 B2.3. Analizar e realizar cómics 
aplicando os recursos de adecuada- 
mente. 

 EPVAB2.3.1. Deseña un cómic 
utilizando adecuadamente viñetas e 
lendas, globos, liñas cinéticas e ono- 
matopeas. 

CCL 2ªA  Proxecta e debuxa un cómic 
en grupo utilizando correc- 
tamente os recursos propios 
da linguaxe. 

A preven- 
ción e 
resolución 
pacífica de 
conflictos. 

10% Practica de Comunica- 
ción audiovisual 2 
Deseño dunha banda 
deseñada tras un 
estudio e análise da súa 
linguaxe e os seus 
recursos   mais  caracte- 
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 a 
 c 
 e 
 h 
 ñ 
 o 

 B2.4. Comunicación visual: caracte- 
rísticas e elementos que interveñen 
nela. 

 B2.4. Diferenciar e analizar os elemen- 
tos que interveñen nun acto de comu- 
nicación. 

 EPVAB2.4.1. Identifica e analiza os 
elementos que interveñen en actos de 
comunicación visual. 

CSC 2ªA  Identifica os elementos que 
interveñen nos actos de co- 
municación visual. 

Expresión 
oral e 
escrita. 

 rísticos. 

 a 
 d 
 e 
 f 
 h 
 o 

 B2.5. Funcións das mensaxes na 
comunicación visual e audiovisual. 

 B2.5. Recoñecer as funcións da 
comunicación. 

 EPVAB2.5.1. Identifica e analiza os 
elementos que interveñen en actos de 
comunicación audiovisual. 

CCL 3ªA  Identifica os elementos que 
interveñen nos actos de co- 
municación audiovisual. 

Comunica- 
ción Audio- 
visual 

10% 
Practica de Comunica- 
ción audiovisual 3. 
Ilusións ópticas 

 EPVAB2.5.2. Distingue a función ou 
funcións que predominan en mensa- 
xes visuais e audiovisuais. 

CD 3ªA  Distingue a función predo- 
minante nunha mensaxe 
visual e audiovisual. 

Comunica- 
ción Audio- 
visual 

 
Expresión 
oral e 
escrita. 

 Bloque 3. Debuxo técnico       

 b 
 n 
 o 

 B3.1. Elementos xeométricos 
fundamentais: punto, liñas e direc- 
cións. Posicións relativas entre rec- 
tas: paralelas, cortantes e perpendi- 
culares. 

 B3.1. Comprender e empregar os 
conceptos espaciais do punto, a liña e 
o plano. 

 EPVAB3.1.1. Traza as rectas que 
pasan por cada par de puntos, usan- 
do a regra, e resalta o triángulo que 
se forma. 

CAA 1ªA  Traza as rectas que pasan 
por cada par de puntos, 
usando a regra, e resalta o 
triángulo que se forma. 


10% Práctica de debuxo 

técnico 1. 
Láminas individuais de 
debuxo técnico. 

 b 
 f 
 n 
 o 

 B3.2. Manexo da escuadra e carta- 
bón para o trazado de paralelas, 
perpendiculares e rectas a 45º. 

 B3.2. Construír distintos tipos de 
rectas, utilizando a escuadra e o carta- 
bón, despois de repasar previamente 
estes conceptos. 

 EPVAB3.2.1. Traza rectas paralelas, 
transversais e perpendiculares a ou- 
tra dada, que pasen por puntos defi- 
nidos, utilizando escuadra e cartabón 
con suficiente precisión. 

CMCCT 1ªA  Usa correctamente e con 
precisión a escuadra e o 
cartabón. 



 b 
 n 
 o 

 B3.3. Circunferencia e círculo. A 
circunferencia como lugar xeométri- 
co básico no plano. 

 B3.3. Coñecer con fluidez os concep- 
tos de circunferencia, círculo e arco. 

 EPVAB3.3.1. Constrúe unha circunfe- 
rencia lobulada de seis elementos, 
utilizando o compás. 

CD 1ªA  Usa correctamente e con 
precisión o compás. 



 b 
 f 
 n 

 B3.4. Manexo do compás. Dividir a 
circunferencia en dous, catro,  seis 
ou oito partes iguais, usando o com- 

 B3.4. Utilizar o compás, realizando 
exercicios variados para familiarizarse 
con esta ferramenta. 

 EPVAB3.4.1. Divide a circunferencia 
en seis partes iguais, usando o com- 
pás, e debuxa coa regra o  hexágono 

CMCCT 1ªA  Divide con precisión unha 
circunferencia en seis partes 
iguais e constrúe o   hexágo- 
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 o pás. Realizar motivos decorativos co 
manexo do compás. 

 regular e o triángulo equilátero que se 
posibilita. 

  no regular.    

 b 
 o 

 B3.5. Ángulos. Clasificación de 
ángulos y posicións relativas. 

 B3.6. Trazado de ángulos con 
escuadra e cartabón. 

 B3.5. Comprender o concepto de 
ángulo e bisectriz e a clasificación de 
ángulos agudos, rectos e obtusos. 

 EPVAB3.5.1. Identifica os ángulos de 
30º, 45º, 60º e 90º na escuadra e no 
cartabón. 

CSIEE 1ªA  Identifica os ángulos correc- 
tamente da escuadra e o 
cartabón 



 b 
 f 
 o 

 B3.7. Realizar operacións con 
ángulos. Medidas angulares. Trans- 
porte de medidas angulares. 

 B3.6. Estudar a suma e a resta de 
ángulos, e comprender a forma de 
medilos. 

 EPVAB3.6.1. Suma ou resta ángulos 
positivos ou negativos con regra e 
compás. 

CMCCT 1ªA  Suma correctamente os 
ángulos positivos con regra  
e compás. 



 b 
 o 

 B3.8. Bisectriz dun ángulo. A bisec- 
triz como lugar xeométrico básico no 
plano. 

 B3.7. Estudar o concepto de bisectriz e 
o seu proceso de construción. 

 EPVAB3.7.1. Constrúe a bisectriz dun 
ángulo calquera, con regra e compás. 

CCEC 1ªA  Constrúe con precisión a 
bisectriz dun ángulo calque- 
ra. 



 b 
 f 
 g 
 o 

 B3.9. Concepto de medida. Opera- 
cións con segmentos coa axuda da 
regra ou utilizando o compás. 

 B3.8. Diferenciar claramente  entre 
recta e segmento tomando medidas de 
segmentos coa regra ou utilizando o 
compás. 

 EPVAB3.8.1. Suma ou resta segmen- 
tos, sobre unha recta, medindo coa 
regra ou utilizando o compás. 

CMCCT 1ªA  Suma correctamente seg- 
mentos sobre unha recta 
utilizando compás. 



 b 
 o 

 B3.10. Mediatriz dun segmento. A 
mediatriz como lugar xeométrico 
básico no plano. 

 B3.9. Trazar a mediatriz dun segmento 
utilizando compás e regra, e tamén 
utilizando regra, escuadra e cartabón. 

 EPVAB3.9.1. Traza a mediatriz dun 
segmento utilizando compás e regra, 
e tamén utilizando regra, escuadra e 
cartabón. 

CMCCT 1ªA  Traza con precisión a 
mediatriz utilizando compás. 



 b 
 f 
 o 

 B3.11. Teorema de Thales. Aplica- 
cións do teorema de Thales para 
dividir un segmento en partes iguais 
e para a escala dun polígono. 

 B3.10. Estudar as aplicacións do 
teorema de Thales. 

 EPVAB3.10.1. Divide un segmento en 
partes iguais, aplicando o teorema de 
Thales. 

CCEC 1ªA  Divide con precisión un 
segmento en partes iguais, 
aplicando o teorema de 
Thales. 


10% Práctica de debuxo 

técnico 2 
Láminas individuais de 
debuxo técnico 


 EPVAB3.10.2. Escala un polígono 
aplicando o teorema de Thales. 

CSIEE 1ªA  Escala correctamente un 
polígono aplicando o teore- 
ma de Thales. 



 b 
 g 
 f 
 o 

 B3.12. Lugares xeométricos funda- 
mentais. Circunferencia, mediatriz, 
bisectriz e mediana. 

 B3.11. Coñecer lugares xeométricos e 
definilos. 

 EPVAB3.11.1. Explica, verbalmente 
ou por escrito, os exemplos máis co- 
múns de lugares xeométricos (media- 
triz, bisector, circunferencia, esfera, 
rectas paralelas, planos paralelos, 
etc.). 

CMCCT 1ªA  Explica, verbalmente ou por 
escrito, os exemplos máis 
comúns de lugares xeomé- 
tricos (mediatriz, bisector, 
circunferencia, esfera, rectas 
paralelas,  planos  paralelos, 

Expresión 
oral e 
escrita 
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      etc.).    

 b 
 n 
 o 

 B3.13. Triángulos. Clasificación dos 
triángulos en función dos seus lados 
e dos seus ángulos. Propiedade 
fundamental dos triángulos. 

 B3.12. Comprender a clasificación dos 
triángulos en función dos seus lados e 
dos seus ángulos. 

 EPVAB3.12.1. Clasifica calquera 
triángulo, observando os seus lados e 
os seus ángulos. 

CCEC 2ªA  Clasifica calquera triángulo, 
observando os seus lados( 
equilátero, isóscele e esca- 
leno) e os seus ángulos (rec- 
tángulo, obtusángulo e acu- 
tángulo ). 


10% Práctica de debuxo 

técnico 3 
Láminas individuais de 
 debuxo técnico 

 b 
 f 
 n 
 o 

 B3.14. Construción de triángulos.  B3.13. Construír triángulos coñecendo 
tres dos seus datos (lados ou ángulos). 

 EPVAB3.13.1. Constrúe un triángulo 
coñecendo dous lados e un ángulo, 
ou dous ángulos e un lado, ou  os 
seus tres lados, utilizando correcta- 
mente as ferramentas. 

CAA 2ªA  Constrúe correctamente un 
triángulo coñecendo dous 
lados e un ángulo, ou dous 
ángulos e un lado, ou os 
seus tres lados, utilizando 
correctamente as ferramen- 
tas. 



 b 
 f 

 B3.15. Liñas e puntos notables dos 
triángulos. Alturas, medianas, bisec- 
trices e mediatrices dos triángulos. 

 B3.14. Analizar as propiedades de 
puntos e rectas característicos dun 
triángulo. 

 EPVAB3.14.1. Determina o baricen- 
tro, o incentro ou o circuncentro de 
calquera triángulo, construíndo pre- 
viamente as medianas, as bisectrices 
ou as mediatrices correspondentes. 

CSIEE 2ªA  Determina con precisión o 
baricentro, o incentro ou o 
circuncentro de calquera 
triángulo 



 b 
 f 

 B3.16. Triángulo rectángulo: caracte- 
rísticas e construción dun. 

 B3.15. Coñecer as propiedades 
xeométricas e matemáticas dos trián- 
gulos rectángulos, e aplicalas con pro- 
piedade á construción destes. 

 EPVAB3.15.1. Debuxa un triángulo 
rectángulo coñecendo a hipotenusa e 
un cateto. 

CMCCT 2ªA  Debuxa correctamente un 
triángulo rectángulo coñe- 
cendo a hipotenusa e un 
cateto. 



 b 
 n 

 B3.17. Cuadriláteros: clasificación e 
propiedades. 

 B3.16. Coñecer os tipos de cuadriláte- 
ros. 

 EPVAB3.16.1. Clasifica correctamen- 
te calquera cuadrilátero. 

CCEC 2ªA  Clasifica correctamente 
calquera cuadrilátero. 

 

 b 
 f 
 n 

 B3.18. Construción de cuadriláteros.  B3.17. Executar as construcións máis 
habituais de paralelogramos. 

 EPVAB3.17.1. Constrúe calquera 
paralelogramo coñecendo dous lados 
consecutivos e unha diagonal. 

CAA 2ªA  Constrúe correctamente 
calquera paralelogramo co- 
ñecendo dous lados conse- 
cutivos e unha diagonal. 



 b 
 f 
 n 

 B3.19. Polígonos. Polígonos regula- 
res e irregulares. Clasificación dos 
polígonos. 

 B3.18. Clasificar os polígonos en 
función dos seus lados, recoñecendo 
os regulares e os irregulares. 

 EPVAB3.18.1. Clasifica correctamen- 
te calquera polígono de tres a cinco 
lados, diferenciando claramente se é 
regular ou irregular. 

CCEC 2ªA  Clasifica correctamente 
calquera polígono de tres a 
cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou 
irregular. 
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 b 
 f 
 n 
 o 

 B3.20. Construción de polígonos 
regulares inscritos nunha circunfe- 
rencia. 

 B3.19. Estudar a construción dos 
polígonos regulares inscritos na circun- 
ferencia. 

 EPVAB3.19.1. Constrúe correctamen- 
te polígonos regulares de ata cinco 
lados, inscritos nunha circunferencia. 

CMCCT 3ªA  Constrúe correctamente 
polígonos regulares de ata 
cinco lados, inscritos nunha 
circunferencia. 
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 Obradoiro de Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 2º curso     

Ob- 
xecti- 
vos 

Conti
dos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Grao de consecución Elementos 
Transversais 

Ponderación 

 Bloque 1. Expresión plástica     

  A composición: elementos 
 O ritmo na composición 

 Identificar e aplicar os conceptos de 
composición, proporción e ritmo en 
composicións básicas 

 Realiza composicións modulares con 
diferentes procedementos gráfico- plásticos e 
decorativos 

  Realiza composicións modulares e xeométricas 
10% 

 b 
 c 
 e 
 f 
 g 
 n 

 Materiais e técnicas de debuxo 
e pintura. Técnicas plásticas: 
secas, húmidas e mixtas. 

 Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico- 
plásticas secas, húmidas e mixtas: 
témpera, lapis de grafito e de cor; 
cola- xe. 

 Utiliza o lapis de grafito e de cor, creando o 
claroscuro en composi- cións figurativas e 
abstractas median- te a aplicación do lapis de 
forma con- tinua en superficies homoxéneas 
ou degradadas. 

  Uso axeitado do lapis de grafito creando claroscuro 
e/ou efectos con aplicacións homoxéneas ou degrada- 
das. 



 Experimenta coas témperas aplican- do a 
técnica de diferentes formas (pinceis, 
esponxas, goteos, distintos graos de 
humidade, estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades ex- presivas segundo o grao de 
opacida- de e a creación de texturas visuais 
cromáticas. 

  Aplica axeitadamente os distintos recursos gráficos 
para expresarse en compo- sicións gráfico-plásticas. 


10% 

 a 
 c 
 d 
 f 
 n 

 B1.5. Natureza da cor. Cor luz e 
cor pigmento. 

 B1.6. Cores complementarias 

 B1.4. Identificar e diferenciar as pro- 
piedades da cor luz e a cor pigmento. 
Recoñece as cores complementarias e 
o seu valor en composicións harmóni- 
cas e de contraste. 

 EPVAB1.4.1. Realiza  modificacións da cor e 
as súas propiedades empre- gando técnicas 
propias da cor pig- mento. Coñece as parellas 
de cores complementarias. 

CSIEE  Realiza modificacións da cor e as súas propiedades 
em- pregando técnicas  propias da cor pigmento. 
Coñece e aplica as parellas de cores complementarias. 



 b 
 c 
 e 

 B1.8. Materiais e técnicas de 
debu- xo e pintura. Técnicas 
plásticas: secas, húmidas e 
mixtas. 

 Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico- 
plásticas secas, húmidas e mixtas. 
Témpera  e  lapis  de  grafito  e  de 
cor; 

 Utiliza con propiedade as técnicas gráfico-
plásticas coñecidas aplicán- doas de forma 
axeitada ao obxectivo da actividade. 

CCL  Utiliza e aplica axeitadamen- te técnicas gráfico-
plásticas en proxectos artísticos defi- nidos por escrito. 

 10% 
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 f 
 g 
 n 

 colaxe.  Experimenta coas témperas aplican- do a técnica de 
diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos 
graos de humidade, estampaxes, etc.), valorando as 
posibilidades ex- presivas segundo o grao de opacida- 
de e a creación de texturas visuais cromáticas. 

CCEC  Experimenta coas témperas valorando 
as posibilidades expresivas e a creación 
de texturas visuais cromáticas 

  

 Utiliza o papel como material, mani- pulándoo, 
resgando ou pregando, creando texturas visuais e 
táctiles para crear composicións, colaxes matéricas e 
figuras tridimensionais. 

CAA  Utiliza o papel como materia creando 
texturas visuais e táctiles para crear 
composi- cións, colaxes matéricas e 
figuras tridimensionais 



Crea co papel recortado formas abs- tractas e 
figurativas compóndoas con fins ilustrativos, 
decorativos ou comu- nicativos. 

CSIEE  Crea co papel recortado formas 
abstractas e figurati- vas compóndoas 
con fins precisos. 



  Mantén o seu espazo de traballo e o seu material en 
perfecto orde e esta- do, e achégao á aula cando é 
nece- sario para a elaboración das activida- des. 

CSC  Trae o material e os traba- llos á aula, 
arquiva correc- tamente as láminas xa 
corri- xidas e entrega nos prazos 
previstos. 


10% 

  Aproveita materiais reciclados para a elaboración de 
obras de forma res- ponsable co medio e aproveitando 
as súas calidades gráfico-plásticas. 

CSC  Experimenta coas técnicas e os 
materiais, comprende as posibilidades 
expresivas dos mesmos, e é 
responsable co medio . 



 Bloque 2. Comunicación audiovisual     

 a 
 c 
 f 
 h 
 ñ 

 Linguaxe da imaxe. Aprender a ler a 
imaxe. 

 Describir, analizar e interpretar 
unha imaxe, distinguindo os seus 
aspectos denotativo e connotativo. 

 Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe identificando, 
clasificando e describindo os seus elementos. 

CCL  Realiza a lectura obxectiva dunha imaxe 
identificando, clasificando e describindo 
os seus elementos. 

Comunica- 
ción audio- 
visual. 

 
Expresión 
oral e 
escrita. 

10% 
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 e 
 l 
 n 
 ñ 
 o 

 Fotografía. A fotografía como medio 
de comunicación. 

 Analizar e realizar fotografías com- 
prendendo e aplicando os 
fundamentos desta. 

 Identifica encadramentos e puntos de vista nunha 
fotografía. 

CCL  Realiza e Identifica enca- dramentos e 
puntos de vista en fotografía, así como 
as angulacións de cámara (pi- cado, 
contrapicado, normal, cenital e nadir) e 
os tipos de plano (GPX, PX, PE, PA,  
PM, PP,PPP, PD) 

Comunica- ción 
audio- visual. 

 

 a 

 e 
 f 
 g 

 Creación e manipulación dixital de 
imaxes. 

 Realizar composicións  creativas  
a partir de códigos utilizados en 
cada linguaxe audiovisual, 
amosando intere- se polos 
avances tecnolóxicos vincula- dos 
a estas linguaxes. 

 Elabora e/ou manipula imaxes dixitais utilizando 
cámaras dixitais, progra- mas de debuxo por 
computador e/ou de retoque fotográfico. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

 Elabora imaxes dixitais utilizando 
cámaras fotográfi- cas, programas de 
debuxo por computador e/ou de re- 
toque fotográfico.. 

Comunica- ción 
audio- visual. 
As tecnolo- xías da 
información e 
comuni- cación. 

10% 

 a 
 c 
 d 
 e 
 h 

 Linguaxes visual e audiovisual: 
funcións e códigos. 

 Utilizar de xeito axeitado as 
linguaxes visual e audiovisual con 
distintas fun- cións. 

 Deseña, en equipo, mensaxes visuais e audiovisuais 
con distintas funcións utilizando diferentes linguaxes e 
códi- gos, seguindo de xeito ordenado as fases do 
proceso (guión técnico, storyboard, realización, etc.), e 
valora de xeito crítico os resultados. 

CCL  Deseña, en equipo, mensa- xes 
visuais e audiovisuais con distintas 
funcións utili- zando diferentes 
linguaxes e códigos, seguindo de xeito 
ordenado as fases do proce- so 
(entregando os documen- tos que se 
definan), e valora de xeito crítico os 
resulta- dos. 

Comunica- ción 
audio- visual. 

 e 
 g 
 o 

 Imaxe en movemento: posibilidades 
expresivas. 

 Coñecer os fundamentos da imaxe 
en movemento e explorar as súas 
posibili- dades expresivas. 

 Elabora unha animación ou un corto con medios dixitais 
e/ou analóxicos. 

CD  Elabora unha animación ou un corto 
con medios dixitais e/ou analóxicos. 

Comunicación 
audio- visual. 

 
As tecnoloxías da 
información e 
comuni- cación. 

10% 

 Bloque 3. Debuxo técnico     

 b  Manexo   da   escuadra   e cartabón  Construír   distintos   tipos   de   
rectas, 

 Traza rectas paralelas, transversais e CMCCT  Usa   correctamente   e   con  10% 
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 f 
 n 
 o 

para o trazado de paralelas, per- 
pendiculares e rectas a 45º. 

utilizando a escuadra e o cartabón, despois de 
repasar previamente estes conceptos. 

perpendiculares a outra dada, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra e cartabón con 
suficiente precisión. 

 precisión a escuadra e o 
cartabón. 

  

 b 
 n 
 o 

 Circunferencia e círculo. A circunfe- 
rencia como lugar xeométrico básico 
no plano. 

 Coñecer con fluidez os conceptos de 
circunferencia, círculo e arco. 

 Constrúe unha circunferencia lobula- da de seis 
elementos, utilizando o compás. 

CD  Usa correctamente e con 
precisión o compás. 



 b 
 f 
 n 
 o 

 Manexo do compás. Dividir a 
circunferencia en dous, catro, seis, 
sete ou oito partes iguais, usando o 
compás. Realizar motivos decorati- 
vos co manexo do compás. 

 Utilizar o compás, realizando exercicios 
variados para familiarizarse con esta 
ferramenta. 

 Divide a circunferencia en dous,  catro, seis, sete ou 
oito partes iguais, usando o compás, e debuxa coa 
re- gra o hexágono regular e o triángulo equilátero 
que se posibilita. 

CMCCT  Divide con precisión unha 
circunferencia en dous, ca- tro, 
seis, sete ou oito partes iguais. 



 b 
 f 
 g 

 Enlaces en curvas técnicas. Espi- 
rais: propiedades e características. 

 Aplicar as condicións das tanxencias e enlaces 
para construír espirais de dous, tres, catro e 
cinco centros. 

 Constrúe correctamente espirais de dous, tres, catro 
e cinco centros. 

CMCCT  Constrúe correctamente espirais 
de  dous, tres, catro e cinco 
centros. 

 10% 

 b 
 f 
 n 
 o 

 Representación obxectiva  de 
sólidos. Introdución aos sistemas de 
medida e sistemas perspectivos. 
Vistas diédricas dun sólido e intro- 
dución a perspectiva isométrica. 

 Comprender o concepto de proxección e 
aplicalo ao debuxo das vistas de ob- xectos, 
con coñecemento da utilidade das anotacións, 
practicando sobre as tres vistas de obxectos 
sinxelos e par- tindo da análise das súas vistas 
princi- pais. 

 Debuxa correctamente as vistas principais de 
volumes frecuentes, identificando as tres proxeccións 
dos seus vértices e as súas arestas. De- buxa unha 
perspectiva isométrica sinxela a partir das súas 
vistas. 

CMCCT  Debuxa correctamente as vistas 
principais de volumes sinxelos. 
Debuxa unha pers- pectiva 
isométrica a partir de vistas 
diédricas 

 10% 



 

Obxectivos, Contidos, Criterios de avaliación, Estándares de aprendizaxe, Competencias clave, Temporalización, Grao de Consecución, Ele- 

mentos transversais, Ponderación, Actividades e Instrumentos de avaliación para 3º de ESO 

 
 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual 3º de ESO 

 
 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 3º curso       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporaliza- 
ción 

1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
transversais 

Ponde- 
ración 

Instrumentos 

de Avaliación 

 Bloque 1. Expresión plástica       

 b 
 c 
 d 
 f 
 g 
 n 

 B1.1. Proceso creativo. Métodos 
creativos aplicados a procesos de ar- 
tes plásticas e deseño. 

 B1.1. Coñecer e aplicar os métodos 
creativos gráfico-plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas e deseño. 

 EPVAB1.1.1. Crea composicións 
aplicando procesos creativos sin- 
xelos, mediante propostas por 
escrito, axustándose aos obxecti- 
vos finais. 

CAA 1ªA  Crea composicións aplican- 
do procesos creativos sinxe- 
los axustándose aos obxec- 
tivos propostos por escrito 

 1,6% Práctica de 
Expresión Plástica 1 
Liña cor e textura na 
expresión plástica 

 EPVAB1.1.2. Coñece e aplica 
métodos creativos para a elabo- 
ración de deseño gráfico, dese- 
ños de produto, moda e as súas 
múltiples aplicacións. 

CSIEE 3ªA  Coñece e aplica en proxec- 
tos definidos por escrito, 
métodos creativos como 
estímulos para a proxección 
en deseño. 

 3,333% Practica de Comunica- 
ción Audiovisual 3 
A mensaxe publicitaria. 

 b 
 d 
 f 
 g 
 n 

 B1.2. O proceso creativo desde a idea 
inicial ata a execución definitiva. 

 B1.2. Crear composicións gráfico- 
plásticas persoais e colectivas. 

 EPVAB1.2.1. Reflexiona e avalía, 
oralmente e por escrito, o proce- 
so creativo propio e alleo desde a 
idea inicial ata a execución defini- 
tiva. 

CSIEE 2ªA  Reflexiona e avalía, oral- 
mente e por escrito, o proce- 
so creativo propio.. 

Expresión oral 
e escrita. 

1,6% 
Práctica de 
Expresión Plástica 1 
Liña cor e textura na 
expresión plástica 

 a 
 c 
 d 
 f 
 n 

 B1.3. A imaxe como representación da 
realidade. Iconicidade na imaxe gráfi- 
ca. Niveis de iconicidade. 

 B1.4. O bosquexo ou apuntamento 
como estudo previo ao resultado final. 

 B1.3. Debuxar con distintos niveis de 
iconicidade da imaxe. 

 EPVAB1.3.1. Comprende e 
emprega os niveis de iconicidade 
da imaxe gráfica, elaborando 
bosquexos, apuntamentos, e de- 
buxos esquemáticos, analíticos e 
miméticos. 

CCEC 1ªA 2ªA 3ªA  Comprende e emprega os 
niveis de iconicidade da 
imaxe gráfica, elaborando 
bosquexos, apuntamentos, e 
debuxos esquemáticos, ana- 
líticos e miméticos dentro de 
un proceso creativo definido 
por escrito. 

Comprensión 
lectora. 

1,6% 



 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 3º curso       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporaliza- 
ción 

1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
transversais 

Ponde- 
ración 

Instrumentos 

de Avaliación 

 a 
 c 
 d 
 f 
 n 

 B1.5. Natureza da cor. Cor luz e cor 
pigmento. 

 B1.6. Temperatura da cor. 
 B1.7. Simbolismo da cor. 

 B1.4. Identificar e diferenciar as propie- 
dades da cor luz e a cor pigmento. 

 EPVAB1.4.1. Realiza modifica- 
cións da cor e as súas propieda- 
des empregando técnicas propias 
da cor pigmento e da cor luz, 
aplicando as TIC, para expresar 
sensacións en composicións sin- 
xelas. 

CSIEE 1ªA  Realiza modificacións da cor 
e as súas propiedades em- 
pregando técnicas  propias 
da cor pigmento e da cor luz, 
para expresar sensacións en 
composicións sinxelas. 

 1,6%  

 EPVAB1.4.2. Representa con 
claroscuro a sensación espacial 
de composicións volumétricas 
sinxelas. 

CSC 1ªA  Representa correctamente 
con claroscuro a sensación 
espacial de composicións 
volumétricas sinxelas. 

 3,333% Prácticas de Expresión 
Plástica 2 
O claroscuro, a sensa- 
ción espacial 

 EPVAB1.4.3. Realiza composi- 
cións abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para expresar 
sensacións por medio do uso da 
cor. 

CSIEE 1ªA  Realiza composicións 
abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para ex- 
presar sensacións cromáti- 
cas. 

 1,6% Prácticas de Expresión 
Plástica 1 
Liña cor e textura na 
expresión plástica 

 b 
 c 
 f 
 g 
 n 

 B1.8. Materiais e técnicas de debuxo e 
pintura. Técnicas plásticas: secas, 
húmidas e mixtas. 

 B1.5. Coñecer e aplicar as posibilidades 
expresivas das técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmidas e mixtas. Témpera e 
lapis de grafito e de cor; colaxe. 

 EPVAB1.5.1. Utiliza con propie- 
dade as técnicas gráfico-plásticas 
coñecidas aplicándoas de forma 
axeitada ao obxectivo da activi- 
dade. 

CCL 1ªA 2ªA 3ªA  Utiliza e aplica axeitadamen- 
te técnicas gráfico-plásticas 
en proxectos artísticos defi- 
nidos por escrito. 

 3,333% 
Prácticas de Expresión 
Plástica 2. 
O claroscuro, a sensa- 
ción espacial 

 EPVAB1.5.2. Utiliza o lapis de 
grafito e de cor, creando o claros- 
curo en composicións figurativas 
e abstractas mediante a aplica- 
ción do lapis de forma continua  
en superficies homoxéneas ou 
degradadas. 

CCEC 1ªA  Utiliza correctamente o lapis 
de grafito e cor de forma 
degradada creando claros- 
curo. 

 3,333% 

 EPVAB1.5.3. Experimenta coas 
témperas aplicando a técnica de 
diferentes formas (pinceis, es- 
ponxas, goteos, distintos graos  
de humidade, estampaxes, etc.), 
valorando as posibilidades expre- 

CCEC 1ªA  Experimenta coas témperas 
valorando as posibilidades 
expresivas e a creación de 
texturas visuais cromáticas. 

Comprensión 
lectora. 

 
Expresión oral 
e escrita. 

1,6% Prácticas de expresión 
plástica 1 
Achega de imaxes sobre 
técnicas grafico plásti- 
cas. 



 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 3º curso       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporaliza- 
ción 

1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
transversais 

Ponde- 
ración 

Instrumentos 

de Avaliación 

   sivas segundo o grao de opaci- 
dade e a creación de texturas 
visuais cromáticas. 

      

 EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como 
material, manipulándoo, resgando 
ou pregando, creando texturas 
visuais e táctiles para crear com- 
posicións, colaxes matéricas e 
figuras tridimensionais. 

CAA 2ªA  Utiliza o papel como materia 
creando texturas visuais e 
táctiles para crear composi- 
cións, colaxes matéricas e 
figuras tridimensionais 

 2,5% 
Prácticas de expresión 
plástica 3 
Publicidade 

 EPVAB1.5.5. Crea co papel 
recortado formas abstractas e 
figurativas compóndoas con fins 
ilustrativos, decorativos ou comu- 
nicativos. 

CSIEE 2ªA  Crea co papel recortado 
formas abstractas e figurati- 
vas compóndoas con fins 
precisos. 

 2,5% 

 EPVAB1.5.6. Aproveita materiais 
reciclados para a elaboración de 
obras de forma responsable co 
medio e aproveitando as súas 
calidades gráfico-plásticas. 

CSC 2ªA  Aproveita materiais recicla- 
dos para a elaboración de 
obras de forma responsable 
co medio e aproveitando as 
súas calidades gráfico- 
plásticas. 

A educación 
cívica e 
constitucional. 

2,5% 

 EPVAB1.5.7. Mantén o seu 
espazo de traballo e o seu mate- 
rial en orde e estado perfectos, e 
achégao á aula cando é necesa- 
rio para a elaboración das activi- 
dades. 

CSC 1ªA 2ªA 3ªA  Mantén o seu espazo de 
traballo e o seu material en 
orde e estado perfectos, e 
achégao á aula cando é ne- 
cesario para a elaboración 
das actividades. 

A educación 
cívica e 
constitucional. 

2,5% 

 Bloque 2. Comunicación audiovisual       

 a 
 d 
 f 

 B2.1. Percepción visual. Proceso 
perceptivo. 

 B2.2. Constantes perceptivas de 
forma, tamaño e cor. 

 B2.1. Identificar os elementos e factores 
que interveñen no proceso de percep- 
ción de imaxes. 

 EPVAB2.1.1. Analiza as causas 
polas que se produce unha ilu- 
sión óptica aplicando coñecemen- 
tos dos procesos perceptivos. 

CAA 1ªA  Coñece e analiza o proceso 
perceptivo e as causas polas 
que se produce unha ilusión 
óptica. 

Comunicación 
audiovisual. 

3,333% 
Prácticas de Comuni 
cación audiovisual.1 
Ilusións Ópticas 

 a 
 n 

 B2.3. Ilusións ópticas. 
 B2.4. Leis ou principios da Gestalt. 

 B2.2. Recoñecer as leis visuais da 
Gestalt que posibilitan as ilusións ópticas 
e  aplicar  estas  leis  na  elaboración  de 

 EPVAB2.2.1. Identifica e clasifica 
ilusións ópticas segundo as  leis 
da Gestalt. 

CSC 1ªA  Identifica e clasifica ilusións 
ópticas segundo as leis da 
Gestalt. 

 3,333% 



 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 3º curso       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporaliza- 
ción 

1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
transversais 

Ponde- 
ración 

Instrumentos 

de Avaliación 

  obras propias.  EPVAB2.2.2. Deseña ilusións 
ópticas baseándose nas leis da 
Gestalt. 

CCEC 1ªA  Deseña correctamente 
ilusións ópticas baseándose 
nas leis da Gestalt. 

 3,333%  

 e 
 g 
 o 

 B2.5. Imaxe en movemento: posibili- 
dades expresivas. 

 B2.3. Coñecer os fundamentos da imaxe 
en movemento e explorar as súas posibi- 
lidades expresivas. 

 EPVAB2.3.1. Elabora unha 
animación con medios dixitais 
e/ou analóxicos. 

CD 2ªA  Elabora unha animación con 
medios dixitais e/ou analóxi- 
cos. 

Comunicación 
audiovisual. 

 
As tecnoloxías 
da información 
e comunica- 
ción. 

1,6% 
Práctica de Comuni 
cación audiovisual 2 
Animación. 

 a 
 c 
 d 
 f 
 h 

 B2.6. Linguaxe visual. Signo visual. 
Significante e significado. 

 B2.4. Identificar significante e significado 
nun signo visual. 

 EPVAB2.4.1. Distingue significan- 
te e significado nun signo visual. 

CCL 2ªA  Distingue significante e 
significado nun signo visual. 

Comunicación 
audiovisual. 

1,6% 

 a 
 c 
 f 
 h 
 ñ 

 B2.7. Linguaxe da imaxe. Aprender a 
ler a imaxe. 

 B2.8. Denotación e connotación. 

 B2.5. Describir, analizar e interpretar 
unha imaxe, distinguindo os seus aspec- 
tos denotativo e connotativo. 

 EPVAB2.5.1. Realiza a lectura 
obxectiva dunha imaxe identifi- 
cando, clasificando e describindo 
os seus elementos. 

CCL 2ªA  Realiza a lectura obxectiva 
dunha imaxe identificando, 
clasificando e describindo os 
seus elementos. 

Comunicación 
audiovisual. 

 
Expresión oral 
e escrita. 

1,6% 

 EPVAB2.5.2. Analiza unha imaxe, 
mediante unha lectura subxecti- 
va, identificando os elementos de 
significación, narrativos e as fe- 
rramentas visuais utilizadas, sa- 
cando conclusións e interpretan- 
do o seu significado. 

CCEC 2ªA  Analiza e interpreta de forma 
axeitada unha imaxe, me- 
diante unha lectura subxecti- 
va, identificando os elemen- 
tos de significación, narrati- 
vos e as ferramentas visuais 
utilizadas. 

Comunicación 
audiovisual. 

 
Expresión oral 
e escrita. 

1,6% 

 e 
 l 
 n 
 ñ 
 o 

 B2.9. Fotografía. A fotografía como 
medio de comunicación. 

 B2.6. Analizar e realizar fotografías 
comprendendo e aplicando os funda- 
mentos desta. 

 EPVAB2.6.1. Identifica encadra- 
mentos e puntos de vista nunha 
fotografía. 

CCL 2ªA  Identifica encadramentos e 
puntos de vista nunha foto- 
grafía, así como as angula- 
cións de cámara (picado, 
contrapicado, normal, cenital 
e nadir) e os tipos de plano 
(GPX, PX, PE, PA, PM, 
PP,PPP, PD) 

Comunicación 
audiovisual. 

1,6% 



 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 3º curso       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporaliza- 
ción 

1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
transversais 

Ponde- 
ración 

Instrumentos 

de Avaliación 

    EPVAB2.6.2. Realiza fotografías 
con distintos encadramentos e 
puntos de vista, aplicando dife- 
rentes leis compositivas. 

CD 2ªA  Realiza fotografías con 
distintos encadramentos, 
puntos de vista, angulación 
de cámara e tipos de plano, 
aplicando diferentes leis 
compositivas. 

Comunicación 
audiovisual. 

1,6%  

 a 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B2.10. Linguaxes visual e audiovisual: 
funcións e códigos. 

 B2.7. Utilizar de xeito axeitado as lingua- 
xes visual e audiovisual con distintas 
funcións. 

 EPVAB2.7.1. Deseña, en equipo, 
mensaxes visuais e audiovisuais 
con distintas funcións utilizando 
diferentes linguaxes e códigos, 
seguindo de xeito ordenado as 
fases do proceso (guión técnico, 
storyboard, realización, etc.), e 
valora de xeito crítico os resulta- 
dos. 

CCL 3ªA  Deseña, en equipo, mensa- 
xes visuais e audiovisuais 
con distintas funcións utili- 
zando diferentes linguaxes e 
códigos, seguindo de xeito 
ordenado as fases do proce- 
so (entregando os documen- 
tos que se definan), e valora 
de xeito crítico os resultados. 

Comunicación 
audiovisual. 

1,6% Prácticas de Comuni- 
cación Audiovisual 3 
A mensaxe publicitaria. 

 a 
 c 
 d 
 e 
 o 

 B2.11. Recursos visuais presentes en 
mensaxes publicitarias visuais e au- 
diovisuais. 

 B2.8. Identificar e recoñecer as linguaxes 
visuais apreciando os estilos e as ten- 
dencias, valorando, e respectando do 
patrimonio histórico e cultural, e gozando 
del. 

 EPVAB2.8.1. Identifica os recur- 
sos visuais presentes en mensa- 
xes publicitarias visuais e audio- 
visuais. 

CSC 3ªA  Identifica correctamente os 
recursos visuais  presentes 
en mensaxes publicitarias 
visuais e audiovisuais. 

Comunicación 
audiovisual. 

1,6% 

 a 
 c 
 d 
 e 
 o 

 B2.12. Publicidade: principais recursos 
visuais empregados nela. 

 B2.9. Identificar e empregar recursos 
visuais como as figuras retóricas na lin- 
guaxe publicitaria. 

 EPVAB2.9.1. Deseña unha 
mensaxe publicitaria utilizando 
recursos visuais como as figuras 
retóricas. 

CCL 3ªA  Deseña correctamente unha 
mensaxe publicitaria utili- 
zando recursos visuais como 
as figuras retóricas. 

Comunicación 
audiovisual. 

 
As tecnoloxías 
da información 
e comunica- 
ción. 

1,6% 

 a 
 c 
 d 
 f 
 h 
 i 

 B2.13. Cine. O cine como medio de 
comunicación. 

 B2.10. Apreciar a linguaxe do cine 
analizando obras de xeito crítico, situán- 
doas no seu contexto histórico e socio- 
cultural, e reflexionando sobre a relación 
da linguaxe cinematográfica coa mensa- 
xe da obra. 

 EPVAB2.10.1. Reflexiona critica- 
mente sobre unha obra de cine, 
situándoa no seu contexto e ana- 
lizando a narrativa cinematográfi- 
ca en relación coa mensaxe. 

CCEC 3ªA  Reflexiona  criticamente 
sobre unha obra de cine, 
situándoa no seu contexto e 
analizando a narrativa cine- 
matográfica en relación coa 
mensaxe. 

Comunicación 
audiovisual. 

 
Expresión oral 
e escrita. 

1,6% 



 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 3º curso       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporaliza- 
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1ªA 2ªA 3ªA 
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transversais 

Ponde- 
ración 

Instrumentos 

de Avaliación 

 e 
 g 
 i 

 B2.14. Linguaxe multimedia como 
ferramenta de traballo. 

 B2.11. Comprender os fundamentos da 
linguaxe multimedia, valorar as achegas 
das tecnoloxías dixitais e ser capaz de 
elaborar documentos mediante este. 

 EPVAB2.11.1. Elabora documen- 
tos multimedia para presentar un 
tema ou proxecto, empregando  
os recursos dixitais de xeito axei- 
tado. 

CD 3ªA  Elabora documentos multi- 
media para presentar un 
tema ou proxecto, empre- 
gando os recursos dixitais de 
xeito axeitado. 

Comunicación 
audiovisual 
As tecnoloxías 
da información 
e da comuni- 
cación. 

1,6%  

 Bloque 3. Debuxo técnico       

 b 
 f 
 g 

 B3.1. Lugares xeométricos fundamen- 
tais. Circunferencia, mediatriz, bisec- 
triz e mediana. 

 B3.1. Coñecer lugares xeométricos e 
definilos. 

 EPVAB3.1.1. Explica verbalmente 
ou por escrito os exemplos máis 
comúns de lugares xeométricos 
(mediatriz, bisectriz, circunferen- 
cia, esfera, rectas paralelas, pla- 
nos paralelos, etc.). 

CCL 1ªA  Explica verbalmente ou por 
escrito os exemplos máis 
comúns de lugares xeomé- 
tricos (mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos, 
etc.). 

Expresión oral 
e escrita. 

2,6% 
Práctica de debuxo 
técnico 1. 

 
Lugares xeométricos, 
polígonos, tanxencias 
Láminas individuais de 
debuxo técnico  e 
exame. 

 b 
 f 
 n 

 B3.2. Polígonos. Polígonos regulares  
e irregulares. Clasificación dos polígo- 
nos. 

 B3.2. Clasificar os polígonos en función 
dos seus lados, recoñecendo os regula- 
res e os irregulares. 

 EPVAB3.2.1. Clasifica correcta- 
mente calquera polígono de  tres 
a cinco lados, diferenciando cla- 
ramente se é regular ou irregular. 

CAA 1ªA  Clasifica correctamente 
calquera polígono de tres a 
cinco lados, diferenciando 
claramente se é regular ou 
irregular. 

 2,6% 

 b 
 f 
 n 

 B3.3. Construción de polígonos 
regulares dado o lado. 

 B3.3. Estudar a construción de polígonos 
regulares coñecendo o lado. 

 EPVAB3.3.1. Constrúe correcta- 
mente polígonos regulares de ata 
cinco lados, coñecendo o lado. 

CMCCT 1ªA  Constrúe correctamente 
polígonos regulares de ata 
cinco lados, coñecendo o 
lado. 

 2,6% 

 b 
 e 
 f 
 g 

 B3.4. Tanxencias e enlaces. Propie- 
dades e consideracións xeométricas 
das tanxencias. 

 B3.4. Comprender as condicións dos 
centros e as rectas tanxentes en distin- 
tos casos de tanxencia e enlaces. 

 EPVAB3.4.1. Resolve correcta- 
mente os casos de tanxencia 
entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente as ferramentas. 

CMCCT 1ªA  Resolve correctamente os 
seguintes casos de tanxen- 
cia entre circunferencias, 
utilizando  adecuadamente 
as ferramentas: 

 2,6% 

 EPVAB3.4.2. Resolve correcta- 
mente os casos de tanxencia 
entre circunferencias e rectas, 
utilizando adecuadamente as 
ferramentas. 

CA 1ªA  Resolve correctamente os 
seguintes casos de tanxen- 
cia entre circunferencias e 
rectas, utilizando adecua- 
damente as ferramentas: 
Recta tanxente a unha cir- 
cunferencia nun dos seus 
puntos,    recta    tanxente  a 

 2,6% 



 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 3º curso       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporaliza- 
ción 

1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
transversais 

Ponde- 
ración 

Instrumentos 

de Avaliación 

      unha circunferencia paralela 
a unha dirección dada, recta 
tanxente a unha circunferen- 
cia dende un punto exterior e 
circunferencias de radio co- 
ñecido tanxentes a unha 
recta. 

   

 b 
 e 
 f 
 g 

 B3.5. Tanxencias e enlaces en curvas 
técnicas: óvulos e ovoides. 

 B3.5. Comprender a construción  do 
ovalo e do ovoide básicos, aplicando as 
propiedades das tanxencias entre circun- 
ferencias. 

 EPVAB3.5.1. Constrúe correcta- 
mente un ovalo regular, coñecen- 
do o diámetro maior. 

CMCCT 2ªA  Constrúe correctamente un 
ovalo regular, coñecendo o 
diámetro maior. 

 3,333% 
Prácticas de debuxo 
técnico 2 
Curvas técnicas e redes 
modulares. 

 
Láminas individuais de 
debuxo técnico  e 
exame. 

 b 
 f 
 o 

 B3.6. Propiedades e características 
das tanxencias en óvulos e ovoides. 

 B3.6. Analizar e estudar as propiedades 
das tanxencias nos óvalos e nos ovoi- 
des. 

 EPVAB3.6.1. Constrúe varios 
tipos de óvalos e ovoides, segun- 
do os diámetros coñecidos. 

CSIEE 2ªA  Constrúe varios tipos de 
óvalos e ovoides, segundo 
os diámetros coñecidos. 

 3,333% 

 b 
 f 
 g 
 n 

 B3.7. Enlaces en curvas técnicas. 
Espirais: propiedades e característi- 
cas. 

 B3.7. Aplicar as condicións das tanxen- 
cias e enlaces para construír espirais de 
dous, tres, catro e cinco centros. 

 EPVAB3.7.1. Constrúe correcta- 
mente espirais de dous, tres, ca- 
tro e cinco centros. 

CMCCT 2ªA  Constrúe correctamente 
espirais de  dous, tres, catro 
e cinco centros. 

 3,333% 

 b 
 f 
 g 
 n 

 B3.8. Redes modulares: cadrada e 
triangular. 

 B3.9. Concepto de simetría, xiro e 
translación aplicado as composicións 
modulares. 

 B3.8. Estudar os conceptos de simetrías, 
xiros e translacións aplicándoos ao de- 
seño de composicións con módulos. 

 EPVAB3.8.1. Executa deseños 
aplicando repeticións, xiros e si- 
metrías de módulos. 

CD 2ªA  Executa deseños aplicando 
repeticións, xiros e simetrías 
de módulos. 

 3,333% 

 b 
 f 
 n 
 o 

 B3.10. Representación obxectiva de 
sólidos. Introdución aos sistemas de 
medida e sistemas perspectivos. Vis- 
tas diédricas dun sólido. 

 B3.9. Comprender o concepto de pro- 
xección e aplicalo ao debuxo das vistas 
de obxectos, con coñecemento da utili- 
dade das anotacións, practicando sobre 
as tres vistas de obxectos sinxelos e 
partindo da análise das súas vistas prin- 
cipais. 

 EPVAB3.9.1. Debuxa correcta- 
mente as vistas principais de vo- 
lumes frecuentes, identificando as 
tres proxeccións dos seus vérti- 
ces e as súas arestas. 

CMCCT 3ªA  Debuxa correctamente as 
vistas principais de volumes 
sinxelos. 

 4,444% 
Prácticas de debuxo 
técnico 3 
Sistemas de represen- 
tación. 

 
Láminas individuais de 
debuxo técnico  e 
exame. 

 b 
 f 
 n 
 o 

 B3.11. Introdución ás axonometrías e 
ás súas características. Axonometría 
cabaleira aplicada a volumes sinxelos. 

 B3.10. Comprender e practicar o proce- 
demento da perspectiva cabaleira apli- 
cada a volumes elementais. 

 EPVAB3.10.1. Constrúe a pers- 
pectiva cabaleira de prismas e 
cilindros simples, aplicando co- 
rrectamente coeficientes de redu- 

CMCCT 3ªA  Constrúe a perspectiva 
cabaleira de prismas e cilin- 
dros simples. 

 4,444% 



 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 3º curso       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
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transversais 

Ponde- 
ración 

Instrumentos 

de Avaliación 

   ción sinxelos.       

 b 
 f 
 n 
 o 

 B3.12. Axonometría isométrica aplica- 
da a volumes sinxelos. 

 B3.11. Comprender e practicar os 
procesos de construción de perspectivas 
isométricas de volumes sinxelos. 

 EPVAB3.11.1. Realiza perspecti- 
vas isométricas de volumes sin- 
xelos, utilizando correctamente a 
escuadra e o cartabón para o 
trazado de paralelas. 

CCEC 3ªA  Realiza perspectivas isomé- 
tricas de volumes sinxelos, 
utilizando correctamente a 
escuadra e o cartabón para  
o trazado de paralelas. 

 4,444% 



 

 
Obxectivos, Contidos, Criterios de avaliación, Estándares de aprendizaxe, Competencias clave, Temporalización, Grao de Consecución, Ele- 

mentos transversais, Ponderación, Actividades e Instrumentos de avaliación para 4º de ESO 

 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual 4º de ESO 

 
 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporalia- 
ción 

 
1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
transversais 

Pondera- 
ción 

Instrumentos de Avalia- 
ción 

 Bloque 1. Expresión plástica       

 a 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B1.1. A linguaxe plástica e visual na 
creación da composición artística. 

 B1.1. Realizar composicións creativas, 
individuais e en grupo, que evidencien as 
capacidades expresivas da linguaxe 
plástica e visual, desenvolvendo a crea- 
tividade e expresándoa preferentemente 
coa subxectividade da súa linguaxe per- 
soal ou empregando os códigos, a termi- 
noloxía e os procedementos da linguaxe 
visual e plástica, co fin de enriquecer as 
súas posibilidades de comunicación. 

 EPVAB1.1.1. Realiza composi- 
cións artísticas seleccionando e 
utilizando os elementos da lin- 
guaxe plástica e visual. 

CCEC 1ªA  Realiza con corrección 
composicións artísticas se- 
leccionando e utilizando os 
elementos da linguaxe plás- 
tica e visual. 


12.5% Práctica de Expresión 

Plástica 1 

 
Traballo individual 

 a 
 d 
 g 
 n 

 B1.2. Leis da composición. 
 B1.3. Leis da composición: movemen- 

to, ritmo e liñas de forza. 
 B1.4. Cor como ferramenta simbólica. 

 B1.2. Realizar obras plásticas experi- 
mentando e utilizando diferentes sopor- 
tes e técnicas, tanto analóxicas coma 
dixitais, valorando o esforzo de supera- 
ción que supón o proceso creativo. 

 EPVAB1.2.1. Aplica as leis de 
composición, creando esquemas 
de movementos e ritmos, empre- 
gando os materiais e as técnicas 
con precisión. 

CCEC 1ªA  Aplica as leis de composi- 
ción, creando esquemas de 
movementos e ritmos. 





 EPVAB1.2.2. Estuda e explica o 
movemento e as liñas de forza 
dunha imaxe. 

CCEC 1ªA  Estuda e explica o move- 
mento e as liñas de forza 
dunha imaxe. 

Expresión 
oral e 
escrita. 

 EPVAB1.2.3. Cambia o significa- 
do dunha imaxe por medio da  
cor. 

CCEC 1ªA  Cambia o significado dunha 
imaxe por medio da cor. 

A comuni- 
cación 
audiovisual. 

 b 
 c 

 B1.5. Técnicas de expresión gráfico- 
plásticas.  Experimentación  con diver- 

 B1.3. Elixir os materiais e as técnicas 
máis axeitadas para elaborar unha com- 
posición  sobre  a  base  duns obxectivos 

 EPVAB1.3.1. Coñece e elixe os 
materiais máis axeitados para a 
realización  de  proxectos  artísti- 

CCEC 
CSIEE 

3ªA  Coñece e elixe os materiais 
máis axeitados para a reali- 
zación  de  proxectos  artísti- 

 12.5% Práctica de Expresión 
Plástica 2 



 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporalia- 
ción 

 
1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
transversais 

Pondera- 
ción 

Instrumentos de Avalia- 
ción 

 e 
 g 
 n 

sos materiais. 
 B1.6. Interese pola investigación sobre 

materiais, soportes, técnicas e ferra- 
mentas con fins concretos, así como a 
utilización das tecnoloxías da informa- 
ción nas creación propias. 

 B1.7. Iniciativa, creatividade e autoesi- 
xencia no proceso de produción pro- 
pio. 

prefixados e da autoavaliación continua do 
proceso de realización. 

cos.   cos.    

 EPVAB.1.3.2. Utiliza con propie- 
dade os materiais e os procede- 
mentos máis idóneos para repre- 
sentar e expresarse en relación 
ás linguaxes gráfico-plásticas, 
mantén o seu espazo de traballo 
e o seu material en perfecto es- 
tado, e achégao á aula cando é 
necesario para a elaboración das 
actividades. 

CCEC 
CSIEE 
CAA 
CD 

3ªA  Utiliza con propiedade os 
materiais e os procedemen- 
tos máis idóneos para repre- 
sentar e expresarse en rela- 
ción ás linguaxes gráfico- 
plásticas, mantén o seu es- 
pazo de traballo e o seu ma- 
terial en perfecto estado, e 
achégao á aula cando é ne- 
cesario para a elaboración 
das actividades. 

A educación 
cívica e 
constitucio- 
nal. 

 b 
 c 
 e 
 g 
 n 

 B1.8. Seguimento do proceso de 
creación: bosquexo, proxecto, presen- 
tación final e avaliación (reflexión pro- 
pia e avaliación colectiva). 

 B1.9. Elaboración de proxectos 
plásticos de forma cooperativa. 

 B1.4. Realizar proxectos plásticos que 
comporten unha organización de forma 
cooperativa, valorando o traballo en 
equipo coma fonte de riqueza na crea- 
ción artística. 

 EPVAB1.4.1. Entende o proceso 
de creación artística e as súas 
fases, e aplícao á produción de 
proxectos persoais e de grupo. 

CSIEE 
CCEC 

3ªA  Entende o proceso de 
creación artística (bosquexo, 
proxecto, presentación  final 
e avaliación) e as súas fa- 
ses, e aplícao á  produción 
de proxectos persoais e de 
grupo. 



 d 
 f 
 l 
 n 

 B1.10. Lectura e valoración de obras 
artísticas e imaxes en distintos sopor- 
tes. 

 B1.11. Análise de distintas obras de 
arte situándoas na época, na técnica e 
no estilo aos que pertencen. Valora- 
ción do patrimonio artístico. 

 B1.5. Recoñecer en obras de arte a 
utilización de elementos e técnicas de 
expresión, apreciar os estilos artísticos, 
valorar o patrimonio artístico e cultural 
como un medio de comunicación e satis- 
facción individual e colectiva, e contribuír 
á súa conservación a través do respecto 
e divulgación das obras de arte. 

 EPVAB1.5.1. Explica, empregan- 
do unha linguaxe axeitada, o pro- 
ceso de creación dunha obra 
artística, e analiza os  soportes, 
os materiais e as técnicas gráfi- 
co-plásticas que constitúen a 
imaxe, así como os seus elemen- 
tos compositivos. 

CSIEE 
CCEC 

3ªA  Explica, o proceso de 
creación dunha obra artística 
(bosquexo, proxecto, pre- 
sentación final e avaliación)  
e analiza os soportes, os 
materiais e as técnicas gráfi- 
co-plásticas e os seus ele- 
mentos compositivos. 

Expresión 
oral e 
escrita. 

 EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes 
de obras de arte e sitúaas no 
período ao que pertencen. 

CSIEE 
CCEC 

3ªA  Analiza e le imaxes de obras 
de arte e sitúaas no período 
ao que pertencen. 

Expresión 
oral e 
escrita. 

 Bloque 2. Debuxo técnico       

 b 
 f 

 B2.1. Utensilios de debuxo técnico: 
estudo e manexo. 

 B2.2. Trazados xeométricos:  cuadrilá- 

 B2.1. Analizar a configuración de dese- 
ños realizados con formas xeométricas 
planas,  creando  composicións  onde in- 

 EPVAB2.1.1. Diferenza o sistema 
de debuxo descritivo do percepti- 
vo. 

 CAA 
 CMCC 

T 

1ªA  Diferenza o sistema de 
debuxo descritivo do percep- 
tivo. 

 8,3% Boletín de debuxo 
técnico 1. 
Lugares xeométricos, 
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 g 
 n 
 o 

teros, polígonos regulares e  división da 
circunferencia. 
 B2.3. Tanxencias e enlaces. 
 B2.4. Aplicación dos procedementos 

de trazado de cuadriláteros, polígonos, 
tanxencias e enlaces no deseño de 
motivos xeométricos. 

terveñan diversos trazados xeométricos, 
utilizando con precisión e limpeza os 
materiais de debuxo técnico. 

 EPVAB2.1.2. Resolve problemas 
sinxelos referidos a cuadriláteros 
e polígonos utilizando con preci- 
sión os materiais de debuxo téc- 
nico. 

 CAA 
 CMCC 

T 

1ªA  Constrúe correctamente 
cuadriláteros dados os lados 
e as diagonais. Constrúe 
correctamente polígonos 
dado o radio da circunferen- 
cia circunscrita e dado o lado 
polígonos, 

  polígonos e tanxencias 

 
Láminas individuais de 
debuxo técnico  e 
exame. 

 EPVAB2.1.3. Resolve problemas 
básicos de tanxencias e enlaces. 

 CAA 
CMCCT 

1ªA  Resolve problemas básicos 
de tanxencias e enlaces. 



 EPVAB2.1.4. Resolve e analiza 
problemas de configuración de 
formas xeométricas planas e 
aplícao á creación de deseños 
persoais. 

CAA 
CMCCT 

1ªA  Resolve correctamente 
problemas de configuración 
de formas xeométricas pla- 
nas e aplícao á creación de 
deseños persoais 



 b 
 f 
 g 
 o 

 B2. 5. Interpretación das pezas a 
través das súas vistas diédricas. 

 B2.6. Trazado, medidas e posición 
correctas das vistas de pezas sinxe- 
las. Liñas vistas e ocultas. Esbozo á 
man alzada e con utensilios de debuxo 
técnico. 

 B2.7. Perspectiva cabaleira. Posición 
dos eixes e coeficiente de redución. 
Liñas vistas e ocultas. Rotulaxe. Esca- 
las. 

 B2.8. Sistema axonométrico: isome- 
tría. Posición dos eixes. Liñas vistas e 
ocultas. Rotulaxe. Escalas. 

 B2.9. Perspectiva cónica central. 
 B2.10. Perspectiva cónica oblicua. 
 B2.11. Análise das posibilidades da 

posición do punto de vista. 

 B2.2. Diferenciar e utilizar os sistemas  
de representación  gráfica, recoñecendo 
a utilidade do debuxo de representación 
obxectiva no ámbito das artes, a arqui- 
tectura, o deseño e a enxeñaría. 

 EPVAB2.2.1. Visualiza formas 
tridimensionais definidas polas 
súas vistas principais. 

CAA 
CMCCT 

2ªA  Visualiza formas tridimen- 
sionais definidas polas súas 
vistas principais. 


8,3% Boletín de debuxo 

técnico 2 
Vistas diédricas 

 
Láminas individuais de 
debuxo técnico  e 
exame. 

 EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas 
(alzado, planta e perfil) de figuras 
tridimensionais sinxelas. 

CAA 
CMCCT 

2ªA  Debuxa as vistas (alzado, 
planta e perfil) de figuras 
tridimensionais sinxelas. 



 EPVAB2.2.3. Debuxa perspecti- 
vas de formas tridimensionais, 
utilizando e seleccionando o sis- 
tema de representación máis 
axeitado. 

CAA 
CMCCT 

1ºA  Debuxa perspectivas de 
formas tridimensionais, en 
axonométrico isométrico, 
militar e caballera. 


8,3% 

Boletín de debuxo 
técnico 1 
Perspectivas axonomé- 

trica 

 EPVAB2.2.4. Realiza perspecti- 
vas cónicas frontais e oblicuas, 
elixindo o punto de vista máis 
adecuado. 

CAA 
CMCCT 

3ªA  Realiza perspectivas cónicas 
frontais e oblicuas. 


Boletín de debuxo 
técnico 3 
Perspectivas axonomé- 

trica 

 b 
 e 

 B2.12. Debuxo asistido por computa- 
dor. Trazado de pezas planas e    tridi- 

 B2.3. Utilizar programas de debuxo por 
computador para construír trazados xe- 
ométricos e pezas sinxelas nos sistemas 

 EPVAB2.3.1. Utiliza as tecnoloxí- 
as da información e da comuni- 
cación para a creación de   dese- 

CAA 
CMCCT 

3ªA  Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunica- 
ción para a  creación de  de- 

As tecnolo- 
xías da 
información 
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 i 
 o 

mensionais sinxelas. de representación. ños xeométricos sinxelos.   seños xeométricos sinxelos. e comuni- 
cación. 

  

 Bloque 3. Fundamentos do deseño       

 a 
 c 
 d 
 f 
 h 
 l 

 B3.1. Análise das linguaxes visuais 
cotiás (arte, deseño, publicidade, etc.). 

 B3. 2. Fases do proceso de deseño. 
 B3.3. Análise da estética e a funciona- 

lidade do deseño industrial de obxec- 
tos. 

 B3.4. Análise da estética e funcionali- 
dade do fíesmo arquitectónico. 

 B3.1. Percibir e interpretar criticamente  
as imaxes e as formas do seu ámbito 
cultural, con sensibilidade cara ás súas 
calidades plásticas, estéticas e funcio- 
nais, e apreciando o proceso de creación 
artística, en obras propias e alleas, e 
distinguir e valorar as súas fases. 

 EPVAB3.1.1. Coñece os elemen- 
tos e as finalidades da comunica- 
ción visual. 

 CSIEE 
 CCEC 

2ª A  Coñece os elementos e as 
finalidades da comunicación 
visual. 

Comunica- 
ción audio- 
visual. 

12,5% Práctica de Fundamen- 
tos de Deseño 1 

 
Traballo individual 

 EPVAB3.1.2. Observa e analiza 
os obxectos do contorno na súa 
vertente estética, de funcionali- 
dade e de utilidade, utilizando a 
linguaxe visual e verbal. 

 CCEC 2ª A  EPVAB3.1.1. Coñece os 
elementos e as finalidades 
da comunicación visual, des- 
tinguindo claramente arte, 
deseño e publicidade. 

Comunica- 
ción audio- 
visual. 

 c 
 e 
 g 
 i 

 B3.5. Campos de aplicación do 
deseño. 

 B3.2. Identificar os elementos que  
forman a estrutura da linguaxe do dese- 
ño. 

 EPVAB3 2.1. Identifica e clasifica 
obxectos en función da familia ou 
a rama do deseño. 

 CSIEE 
 CCEC 

2ª A  EPVAB3.1.2. Identifica erros 
de deseño dos obxectos do 
seu contorno na súa vertente 
estética, de funcionalidade e 
de utilidade. 

Comunica- 
ción audio- 
visual. 

 b 
 e 
 f 
 i 

 B3.6. Deseño de composicións modu- 
lares utilizando trazados xeométricos. 

 B3.7. Compoñentes da imaxe corpora- 
tiva: nome, cor, tipografía, logotipo, 
deseño, etc. 

 B3.8. Secuenciación e elaboración de 
proxectos creativos adaptados ás áre- 
as do deseño. 

 B3.9. Informática ao servizo dos 
proxectos de deseño. 

 B3.10. Planificación dun proxecto 
artístico. 

 B3.3. Realizar composicións creativas 
que evidencien as calidades técnicas e 
expresivas da linguaxe do deseño adap- 
tándoas ás áreas, e valorando o traballo 
en equipo para a creación de ideas orixi- 
nais. 

 EPVAB3.3.1. Realiza distintos 
tipos de deseño e composicións 
modulares utilizando as formas 
xeométricas básicas,  estudando 
a organización do plano e do es- 
pazo. 

 CSIEE 
 CCEC 

3ª A  Utiliza as formas xeométri- 
cas básicas como arquitectu- 
ra gráfica das formas dos 
deseños, estudando a orga- 
nización do plano e do espa- 
zo. 

Comunica- 
ción audio- 
visual. 

12,5% Práctica de Fundamen- 
tos de Deseño 2 

 
Traballo individual 

 EPVAB3.3.2. Coñece e planifica 
as fases de realización da imaxe 
corporativa dunha empresa. 

 CSIEE 
 CCEC 

3ª A  Planifica as fases de realiza- 
ción da imaxe corporativa 
dunha empresa (análise do 
target, análise de competen- 
cia, definición de obxectivos 
precisos, análise de formas, 
cores e tipos gráficos. 



 EPVAB3.3.3. Realiza composi- 
cións creativas e funcionais 
adaptándoas ás áreas do dese- 
ño, valorando o traballo organi- 
zado  e  secuenciado  na  realiza- 

 CSIEE 
 CCEC 

3ª A  Realiza composicións 
creativas e funcionais adap- 
tándoas ás áreas do deseño, 
valorando o traballo organi- 
zado e secuenciado na reali- 





 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporalia- 
ción 

 
1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
transversais 

Pondera- 
ción 

Instrumentos de Avalia- 
ción 

   ción de calquera proxecto, así 
como a exactitude, a orde e a 
limpeza nas representacións grá- 
ficas. 

  zación de calquera proxecto, 
así como a exactitude, a  
orde e a limpeza nas repre- 
sentacións gráficas. 

   

 EPVAB3.3.4. Utiliza as novas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para levar a cabo 
os seus propios proxectos artísti- 
cos de deseño. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

3ª A  Utiliza as novas tecnoloxías 
da información e da comuni- 
cación para levar a cabo os 
seus propios proxectos artís- 
ticos de deseño. 

As tecnolo- 
xías da 
información 
e comuni- 
cación. 

 EPVAB3.3.5. Planifica os pasos 
na realización de proxectos artís- 
ticos e respecta o realizado por 
compañeiros e compañeiras. 

 CSIEE 
 CCEC 

3ª A  Planifica os pasos na reali- 
zación de proxectos artísti- 
cos e respecta o realizado 
por compañeiros e compa- 
ñeiras. 



 Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia       

 a 
 h 
 n 
 ñ 

 B4.1. Tipos de planos cinematográfi- 
cos. Análise dos factores expresivos e 
a súa simboloxía. 

 B4.2. Realización dun storyboard. 

 B4.1. Identificar os elementos que  
forman a estrutura narrativa e expresiva 
básica da linguaxe audiovisual e multi- 
media, e describir correctamente os pa- 
sos necesarios para a produción dunha 
mensaxe audiovisual, e valorando o la- 
bor de equipo. 

 EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de 
plano que aparecen en películas 
cinematográficas, valorando os 
seus factores expresivos. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

1ªA  Analiza os tipos de plano  
que aparecen en películas 
cinematográficas, (GPX, PX, 
PE, PE, PM, PP, PPP e PD) 
valorando os seus factores 
expresivos. 

Comunica- 
ción audio- 
visual 
As tecnolo- 
xías da 
información 
e comuni- 
cación. 

12,5% Práctica de Linguaxe 
audiovisual e mul- 
timedia 1 

 
Traballo individual 
Aula de informática. 

 EPVAB4.1.2. Realiza un storybo- 
ard a modo de guión para a se- 
cuencia dunha película. 

 CSIEE 1ªA  Realiza correctamente un 
storyboard a modo de guión 
para a secuencia dunha pe- 
lícula. 

Comunica- 
ción audio- 
visual. 
As tecnolo- 
xías da 
información 
e comuni- 
cación. 

 e 
 l 
 n 

 B4.3. Estudo de planos, angulacións e 
movementos de cámara no cine. 

 B4.4.  Criterios  estéticos  na  elabora- 

 B4.2. Recoñecer os elementos que 
integran as linguaxes audiovisuais e as 
súas finalidades 

 EPVAB4.2.1. Ve películas cine- 
matográficas nas que identifica e 
analiza os planos, as angulacións 
e os movementos de cámara. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

1ªA  Ve películas cinematográfi- 
cas nas que identifica e ana- 
liza os planos (GPX, PX, PE, 
PE, PM, PP, PPP e PD)    as 

Comunica- 
ción audio- 
visual 
As tecnolo- 



 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporalia- 
ción 

 
1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
transversais 

Pondera- 
ción 

Instrumentos de Avalia- 
ción 

 o ción de fotografías. 
 B4.5. Finalidade expresiva das imaxes 

fotoxornalísticas. 

    angulacións de cámara (ce- 
nital, picado, normal, contra- 
picado e nadir). 

xías da 
información 
e comuni- 
cación.. 

  

 EPVAB.4.2.2. Analiza e realiza 
fotografías, tendo en conta crite- 
rios estéticos. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

1ªA  Analiza e realiza fotografías 
esteticamente interesantes, 
usando os tipos de plano e 
as angulacións de camara 
con intencións expresivas 
identificables. 

Comunica- 
ción audio- 
visual. 
As tecnolo- 
xías da 
información 
e comuni- 
cación. 

 EPVAB4.2.3. Compila imaxes de 
prensa e analiza as súas finali- 
dades. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

1ªA  Compila imaxes de prensa e 
analiza as súas finalidades. 

Comunica- 
ción audio- 
visual. 
As tecnolo- 
xías da 
información 
e comuni- 
cación. 

 a 

 e 
 f 
 g 

 B4.6. Creación dixital de imaxes. 
 B4.7. Deseño dun proxecto publicita- 

rio. 
 B4.8. Desenvolvemento dun proxecto 

persoal. 

 B4.3. Realizar composicións creativas a 
partir de códigos utilizados en cada lin- 
guaxe audiovisual, amosando interese 
polos avances tecnolóxicos vinculados a 
estas linguaxes. 

 EPVAB4.3.1. Elabora imaxes 
dixitais utilizando programas de 
debuxo por computador. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

1ªA  Elabora imaxes dixitais 
utilizando programas de de- 
buxo por computador. 

Comunica- 
ción audio- 
visual. 
As tecnolo- 
xías da 
información 
e comuni- 
cación. 

 EPVAB4.3.2. Proxecta un deseño 
publicitario utilizando os elemen- 
tos da linguaxe gráfico-plástica. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

2ªA  Proxecta un deseño publici- 
tario utilizando os elementos 
da linguaxe gráfico-plástica 

 12,5% Práctica de Linguaxe 
audiovisual e mul- 
timedia 2 

 
Aula de informática.  EPVAB4.3.3. Realiza un proxecto 

persoal seguindo o esquema do 
proceso de creación. 

 CAA 
 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

2ªA  Realiza un proxecto persoal 
seguindo o esquema do pro- 
ceso de creación. 

Comunica- 
ción audio- 
visual. 
As tecnolo- 



 

 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO       

Obxec- 
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe- 
tencias 
clave 

Temporalia- 
ción 

 
1ªA 2ªA 3ªA 

Grao de consecución Elementos 
transversais 

Pondera- 
ción 

Instrumentos de Avalia- 
ción 

       xías da 
información 
e comuni- 
cación. 

  

 a 
 c 
 d 
 f 
 h 
 n 
 o 

 B4.9. Análise crítica da linguaxe 
publicitaria. 

 B4.4. Amosar unha actitude crítica ante 
as necesidades de consumo creadas 
pola publicidade, rexeitando os elemen- 
tos desta que supoñan discriminación 
sexual, social ou racial. 

 EPVAB4.4.1. Analiza elementos 
publicitarios cunha actitude crítica 
desde o coñecemento dos ele- 
mentos que os compoñen. 

 CD 
 CSIEE 
 CCEC 

2ªA  Amosa actitude crítica no 
análise publicitario e distin- 
gue o linguaxe connotativo 
do denotativo. 



Comunica- 
ción audio- 
visual. 
As tecnolo- 
xías da 
información 
e comuni- 
cación. 



 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS SOBRE A CUALIFICACIÓN 
 

A continuación se detallan as diferentes tarefas programadas, os estándares que se traballan 

en cada unha, a súa temporalización por trimestres e a súa porcentaxe na avaliación ordinaria. 

Como se pode ver os estándares do Bloque de Expresión Plástica contarán un 30%, os están- 
dares do Bloque de Comunicación Audiovisual un 30%, os estándares do Bloque de Debuxo 
Técnico un 30% e os estándares de orde, limpeza e responsabilidade o restante 10%. 

EPVeA de 1º ESO 

1er trimestre 

Practica de Expresión Plástica 1: 10% 

EPVAB1.1.1. , EPVAB1.2.1. , EPVAB1.2.2.  e EPVAB1.2.3. 

 
Practica de Comunicación Audiovisual 1: 

EPVAB2.1.1. , EPVAB2.1.2. , EPVAB2.1.3. , EPVAB2.2.1. e EPVAB2.2.2. 

 10% 

Láminas de Debuxo Técnico 
 

10% 

EPVAB3.1.1. , EPVAB3.2.1. , EPVAB3.3.1. , EPVAB3.4.1. , EPVAB3.5.1. 
EPVAB3.7.1. , 

, EPVAB3.6.1. , 

EPVAB3.8.1. , EPVAB3.9.1. , EPVAB3.10.1. , EPVAB3.10.2. e EPVAB3.11.1.   

Caderno de observacións do profesor 
 

3,333...% 

EPVAB1.7.6. , EPVAB1.7.7. e EPVAB1.7.1. EPVAB3.5.1   

 
2º trimestre 

  

Practica de Expresión Plástica 2:  10% 

EPVAB1.3.1. , EPVAB1.4.1. , EPVAB1.4.2. , EPVAB1.4.3. e EPVAB1.4.4.   

Practica de Comunicación Audiovisual 2: 
 

10% 

EPVAB2.3.1. e EPVAB2.4.1.   

Boletín e/ou exame de Debuxo Técnico 
 

10% 

EPVAB3.6.1. , EPVAB3.7.1. ,   

EPVAB3.8.1. , EPVAB3.9.1. , EPVAB3.10.1. , EPVAB3.10.2. e EPVAB3.11.1.   

EPVAB3.12.1. , EPVAB3.13.1. , EPVAB3.14.1. , EPVAB3.15.1. , EPVAB3.16.1. EPVAB3.17.1. 
 

Caderno de observacións do profesor 3,333...% 

EPVAB1.7.6. , EPVAB1.7.7. e EPVAB1.7.1. 



 

3º trimestre 

Practica de Expresión Plástica 3: 10% 

EPVAB1.5.1. , EPVAB1.6.1. , EPVAB1.7.2. , EPVAB1.7.3. , EPVAB1.7.4. e EPVAB1.7.5. 
 

Practica de Comunicación Audiovisual 3 10% 
EPVAB2.5.1. e EPVAB2.5.2. 

 

Boletín e/ou exame de Debuxo Técnico 10% 

EPVAB3.12.1. , EPVAB3.13.1. , EPVAB3.14.1. , EPVAB3.15.1. , EPVAB3.16.1. EPVAB3.17.1. 

EPVAB3.18.1. e EPVAB3.19.1. 

 
Caderno de observacións do profesor 3,333...% 

EPVAB1.7.6. , EPVAB1.7.7. e EPVAB1.7.1. 
 

Notas informativas ás familias da 1ª, 2ª e 3ª avaliación 

As notas de cada avaliación, que teñen por fin informar ás familias, calcúlanse coa media dos 
estándares dados ata a data, nas mesmas porcentaxes que na avaliación ordinaria: Debuxo 
Técnico un 30%, Expresión Plástica un 30%, Comunicación Audiovisual un 30% e os 
estándares de orde, limpeza e responsabilidade coas entregas un 10%. 

 
Avaliación extraordinaria 

O alumnado que non supere a materia durante o curso escolar realizará unha proba 
extraordinaria durante o mes de xuño. 
O exame constará de tres partes, unha por cada bloque dos contidos do currículo, avaliando os 
estándares que están contidos en cada un: Debuxo Técnico, Comunicación Audiovisual e 
Expresión Artística. A porcentaxe das partes será 40%, 30% e 30%. 

 
 
 

EPVeA de 2º ESO 
 
1º trimestre 
Practica de Fotografía. Traballo grupal                                                                                   30% 

EPVAB2.2.1 ; EPVAB2.2.2 ; 

 
Practica de Comunicación Audiovisual. Traballo grupal  1                                                     40% 

EPVAB1,1,1 ; EPVAB2.3.1. EPVAB2,3,2 

 
Análise escrita de imaxes                                                                   10% 

EPVAB2.1.1  

 

Caderno de observacións do profesor  1                                                                                 20% 

EPVAB1,2,1 ; EPVAB 1.4.3  

 
 
 
 



 

2º trimestre  
Análise escrita de secuencias fílmicas e publicitarias                                                              30% 

EPVAB2,3,3 ; EPVAB2,3,4 ; EPVAB2,4,1 

 
Practica de Comunicación Audiovisual. Traballo grupal 2                                                      40% 

EPVAB1,1,1 ; EPVAB2.3.1. EPVAB2,3,5 

 
Exposición oral empregando recursos multimedia                                                                  10% 

EPVAB2,5,1 ; EPVAB2,6,1 

 
Caderno de observacións do profesor  2                                                                                 20% 

EPVAB1,2,1 ; EPVAB 1.4.3  

 
 
 
3º trimestre 
Practica de Expresión Plástica. Láminas individuais                                                               50% 

EPVAB1,3,1 ; EPVAB 1.4,1 ; EPVAB1,4,2 ; EPVAB 1.5,1 ;  EPVAB 1.6,1 

 
Practica de Comunicación Audiovisual. Traballo grupal 3                                                       15% 

EPVAB1,1,1  

 
Boletín de debuxo técnico                                                                       15% 

EPVAB3,1,1 

 
Caderno de observacións do profesor 3                                                                                 20% 

EPVAB1,2,1 ; EPVAB 1.4.3  

 
 
 
 
valiación ordinaria:  
Media aritmética das 3 avaliacións. 
 
 
Avaliación extraordinaria 
O alumnado terá que entregar, na data do exame de xuño, todas as prácticas de Expresión 

Plástica e Comunicación Audiovisual que teña pendentes de entrega do curso e facer de novo o 

exame de Debuxo Técnico das 3 avaliacións.  

A porcentaxes das tarefas e dos estándares son idénticas  as da avaliación ordinaria. 

 



 

EPVeA de 3º ESO 

A continuación se detallan as diferentes tarefas programadas, os estándares que se traballan 

en cada unha, a súa temporalización por trimestres e a súa porcentaxe na avaliación ordinaria. 

Como se pode ver os estándares do Bloque de Expresión Plástica contarán un 30%, os están- 
dares bloque de Comunicación Audiovisual un 30%e os estándares de Debuxo Técnico un 
40%. 

 
1er trimestre 

Practica de Expresión Plástica 1 10% 

EPVA 1.1.1., EPVA 1.2.1., EPVA 1.3.1., EPVAB1.4.1., EPVAB1.4.3., EPVAB1.5.3. 
 

Practica de Comunicación Audiovisual 1 10% 

EPVAB2.1.1. , EPVAB2.2.1. e EPVAB2.2.2. 
 

Boletín (20%)e exame de Debuxo Técnico (20%) 13,333% 

EPVAB3.1.1. , EPVAB3.2.1. , EPVAB3.3.1. , EPVAB3.4.1. e EPVAB3.4.2. 

 
 

2º trimestre 

Practica de Expresión Plástica 2 10% 

EPVAB1.4.2. e EPVAB1.5.1., EPVAB1.5.2. 
 

Practica de Comunicación Audiovisual 2 10% 

EPVAB2.3.1. , EPVAB2.4.1. e EPVAB2.5.1., EPVAB2.5.2, EPVAB2.6.1, EPVAB2.6.2 
 

Boletín (20%)e exame de Debuxo Técnico (20%) 13,333% 

EPVAB3.5.1. , EPVAB3.6.1. , EPVAB3.7.1. e EPVAB3.8.1. 

 
 

3º trimestre 

Practica de Expresión Plástica 3 10% 

EPVAB1.5.4. , EPVAB1.5.5. e EPVAB1.5.6., EPVAB 1.5.7. 
 

Practica de Comunicación Audiovisual 3 10% 

EPVAB1.1.2., EPVAB2.7.1. , EPVAB2.8.1. , EPVAB2.9.1., EPVAB2.10.1., EPVAB2.11.1. 
 

Boletín (20%)e exame de Debuxo Técnico (20%) 13,333% 

EPVAB3.9.1. , EPVAB3.10.1. e EPVAB3.11.1. 



 

Notas informativas ás familias da 1ª, 2ª e 3ª avaliación 
 

As notas de cada avaliación, que teñen por fin informar ás familias, calcúlanse coa media dos 
estándares dados ata a data, nas mesmas porcentaxes que na avaliación ordinaria: Debuxo 
Técnico 40%, Expresión Plástica 30% e  Comunicación audiovisual 30%. 

 
 
 

Avaliación extraordinaria 

O alumnado que non supere a materia durante o curso escolar realizará unha proba 
extraordinaria durante o mes de xuño. 
O exame constará de tres partes, unha por cada bloque dos contidos do currículo, avaliando os 
estándares que están contidos en cada un: Debuxo Técnico, Comunicación Audiovisual e 
Expresión Artística. A porcentaxe das partes na avaliación será 40%, 30% e 30% 
 
 
EPVeA de 4º ESO 

A continuación se detallan as diferentes tarefas programadas, os estándares que se traballan 

en cada unha, a súa temporalización por trimestres e a súa porcentaxe na avaliación ordinaria. 

Como se pode ver os estándares do Bloque de Expresión Plástica contarán un 25%, os están- 
dares do Bloque de Linguaxe audiovisual e multimedia un 25%, os estándares do Bloque de 
Fundamentos do Deseño un 25% e os estándares de Debuxo Técnico un 25%. 

 
1er trimestre 

Practica de Expresión Plástica 1 

 

12,5% 

EPVAB1.1.1. , EPVAB1.2.1. , EPVAB1.2.2. , EPVAB1.2.3.  

Practica de Linguaxe Audiovisual e multimedia1 .. 

EPVAB4.1.1. , EPVAB4.1.2., EPVAB4.2.1., EPVAB4.2.2, EPVAB4.2.3 

12,5% 

Boletín Debuxo Técnico 

EPVAB2.1.1. , EPVAB2.1.2., EPVAB2.1.3., EPVAB2.1.4, 

8,333% 

 
2º trimestre 

Practica de Fundamentos do deseño 1 

 
 

12,5% 

EPVAB3.1.1. e EPVAB3.1.2  

Practica de Linguaxe audiovisual e multimedia 2 

EPVAB4.1.1. , EPVAB4.1.2. e EPVAB4.2.2., EPVAB4.2.3, EPVAB4.2.3 

12,5% 

Boletín (20%)e exame de Debuxo Técnico (20%) 

EPVAB2.2.1. , EPVAB2.2.2. 

8,333% 



 

 
3º trimestre 

Practica de Expresión Plástica 2 

 
 

12,5% 

EPVAB1.3.1. , EPVAB1.3.2. e EPVAB1.4.1., EPVAB 1.5.1., EPVAB 1.5.2.  

Practica de Fundamentos do deseño 

EPVAB2.7.1. , EPVAB2.8.1. , EPVAB2.9.1., EPVAB2.10.1., EPVAB2.11.1. 

12,5% 

Boletín (20%)e exame de Debuxo Técnico (20%) 

EPVAB2.2.3. , EPVAB2.2.4. e EPVAB2.3.1. 

8,333% 



 

 
As notas de cada avaliación, que teñen por fin informar ás familias, calcúlanse coa media dos 
estándares dados ata a data nas mesmas porcentaxes que na avaliación ordinaria: Debuxo 
Técnico 25%, Expresión Plástica 25%, linguaxe audiovisual e multimedia 25% e Fundamentos 
do deseño 25%. 

 
Avaliación extraordinaria 

 

O alumnado que non supere a materia durante o curso escolar realizará unha proba 
extraordinaria durante o mes de xuño. 
O exame constará de catro partes, unha por cada bloque dos contidos do currículo, avaliando 
os estándares que están contidos en cada un: debuxo técnico, fundamentos do deseño, 
comunicación audiovisual e expresión artística. A porcentaxe das partes na avaliación será 
25% cada unha, 

 

 
CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

 
Tal como establece o currículo de ESO, a metodoloxía didáctica será nomeadamente activa e 
participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro 
dos obxectivos e das competencias correspondentes. 

 
No bloque de contidos de Debuxo Técnico procurarase o traballo individual facendo especial 
fincapé na adquisición das destrezas gráficas necesarias, facendo un seguimento individuali- 
zado. Sen prexuízo de traballos ocasionais por parella ou en grupo. 

 
No presente curso escolar, e debido a aplicación do Plan de adaptación á situación COVID do 
IES Monte Carrasco nos bloques de Expresión Plástica e Visual e de Comunicación Audiovi- 
sual tamén se procurará o traballo individual. As actividades deseñaranse de forma integrada 
para permitir ao alumnado avanzar en máis de unha competencia ou mesmo tempo. 

 
 

A estrutura metodolóxica nos proxectos de Expresión Plástica e Visual e en Comunicación Au- 
diovisual será a seguinte: 

1. Exploración dos coñecementos previos do grupo ( 4 ou 5 alumnos) 
2. Síntese breve por parte do profesor dos principais contidos e proposta de traba- 

llo. 
3. Visualización de diapositivas, fotografías, vídeos... relacionados co tema a tratar 

se fora necesario ou/e achega de material gráfico por parte do grupo. 
4. Aplicación de técnicas sinxelas de creatividade en grupo, elaboración dunha 

proposta en esquemas, bosquexos, apuntamentos ou debuxos con diferentes ni- 
veis de iconicidade. 

5. Organización do traballo e desenvolvemento da proposta do grupo, coas correc- 
cións necesarias, ata o acabado final 

6. Análise oral ou escrito de todo o proceso creativo e da proposta final, tanto pro- 
pio como de outros grupos da clase. 



 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
No presente curso académico a Aula de Plástica do IES Monte Carrasco  poderá ser usada en 
todos os grupos. O Plan de adaptación a situación COVID do Centro estable no punto as 
medidas específicas para o seu uso que son as seguintes: 

 
- No protocolo de limpeza estableceranse os horarios de hixienización da aula despois do 

seu uso. 
- Como en todas as aulas do centro aplicaranse as medidas xerais de protección 

individual recollidas no punto 8 do Plan de adaptación a situación COVID do Centro. 
- Todos os pupitres ou mesas están colocados en liña mirando cara a dirección do posto 

do profesor adoptando a maior distancia posible entre postos. 
- Hixiene de mans nas entradas e saídas da aula. 
- O alumnado levará a aula o estritamente necesario; unha vez alí non poderá volver a 

saír a recoller nada á súa aula de referencia. 
- O alumnado no poderá intercambiar material persoal. 
- O material individual de uso común será desinfectado ao inicio e ao final de cada 

actividade. 
- Ao rematar a sesión, ventilarase a aula e desinfectarase o espazo empregado. 

 
Dotación mínima da aula de plástica 
- Xabón de mans. 
- Dispensador de xel hidro alcohólico. 
- Dispensador de papel individual. 
- Papeleiras con bolsa, protexidas con tapa e accionadas por pedal. 

 
Empregaremos a aula de informática para traballar a través das TIC os contidos plásticos e 
visuais, empregando diversos programas existentes na rede de debuxo vectorial e retoque fo- 
tográfico, como mínimo nas unidades didácticas así especificadas na sección Fomento das 
Tics. En 1º e 2º da ESO se usara a propia aula dos alumnos para aproveitar o equipamento e 
os recursos E-dixgal. 

O Plan de adaptación a situación COVID do Centro tamén establece as medidas específicas 
para o seu uso: 

 

 
Establécense dous grupos de recursos materiais, os persoais aportados polos propios alumnos 
e os colectivos aportados polo departamento. 

 
• Materiais persoais para todos os cursos. Cada estudante dispón de recursos materiais 
propios: Regra graduada, cartabón y escuadra, compás, lapis 2B e 2H, goma, lapis de cores e 
rotuladores e láminas DIN A4. O ser centro Edixgal o alumnado  ten en préstamo persoal un 
ordenador coa maqueta abalar 2.0. 



 

• Materiais colectivos. Son os recursos postos polo centro a disposición do estudante para 
determinadas prácticas (tórculo, gubias, carbón, ceras, pinceis, espátulas, paletas, tintas de 
gravado, ceras manley, pastel, acuarelas, etc.). No presente curso académico o seu uso estará 
restrinxido o mínimo necesario para desenvolver a presente programación. O material se 
asignará individualmente sempre que sexa posible ( as gubias de gravado ou as plumillas) e se 
hixienizarán antes e despois do seu uso tal e como establece o Plan de adaptación á situación 
COVID do Centro. 



 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

 
Para a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente se empregarán dous cuestiona- 
rios. Un dirixido ao alumnado e o outro e para a cumprimentar pola profesora. 

 

Cuestionario para os alumnos/as 

Valora do 1 o 4 cada un dos aspectos sinalados, tendo en conta que a puntuación máis negati- 
va é o 1 e a máis positiva é o 4. 

 
Sobre a materia 

Consideras que a materia foi interesante.  

Consideras que os contidos foron interesantes.  

Foron os traballos e prácticas propostas motivadores e axeitados.  

Favorecían os traballos e prácticas propostas a creatividade e orixinalidade.  

Desenvolvían os traballos e prácticas propostas as túas destrezas gráfico- 
plásticas. 

 

Quedaron temas importantes sen desenvolver.  

Consideras que fixeches suficientes prácticas de Debuxo Técnico.  

Consideras que fixeches suficientes prácticas de Expresión Plástica.  

Consideras que fixeches suficientes practicas de Comunicación Audiovisual.  

Nota global da materia.  

Sobre a profesora. 

Consideras que os recursos empregados (apuntamentos, fotocopias, boletíns, 
vídeos, etc.) foron apropiados. 

 

Consideras que os recursos empregados (apuntamentos, fotocopias, boletíns, 
vídeos, etc.)foron suficientes. 

 

Consideras que a profesora revolveu correctamente as dúbidas durante o traba- 
llo na aula. 

 

Consideras que os criterios de corrección das prácticas eran claros e estaban 
ben explicados. 

 

Axústanse os exames de debuxo técnico os contidos da materia.  

Nota global da profesora  

Nota global da materia  

 
O que máis me gustou foi: 

 

 
Aspectos a mellorar: 



 

Cuestionario para o profesor 
 
 

 
ASPECTOS A AVALIAR 

 
A DESTACAR… 

 
A MELLORAR… 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 

 
Temporalización 

   

 
Desenvolvemento xeral 

   

Actividades 
   

Relación das actividades cos 
estándares de aprendizaxe 

   

Uso dos diversos instrumentos 
de avaliación 

   

Claridade nos criterios 
de avaliación das actividades 

   

Estratexias metodolóxicas 
   

 
Recursos 

   

 
Competencias 

   

Atención á diversidade Conti- 
dos 

   

Interdisciplinariedade 
   

 
Outros temas 

   



 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 

O departamento organizará para cada alumno con materias pendentes actividades específicas 
de seguimento e recuperación. Para a elaboración destas actividades se tomarán como refe- 
rencia os mínimos establecidos para o correspondente curso e se deseñaran actividades que 
contribúan a adquisición dos mesmos. 

 

Avaliación da materia pendente na convocatoria ordinaria 

a) A xefa de departamento entregará dous boletíns de actividades, que os alumnos deberán 
realizar e ir traendo periodicamente. Establecerase un calendario de entrega dos mesmos, 
ofrecéndoselle os recreos das dúas semanas previas para explicarlles todas as dúbidas e difi- 
cultades que presenten, e verase o seu ritmo de traballo, facéndose un seguimento individuali- 
zado e tomando nota dos seus avances. É obrigatorio entregar todas as prácticas. A media das 
láminas suporá o 100% da nota final. 

 
b) Realizarase unha proba escrita en Maio en caso de non entregar os boletíns. A proba 
escrita serán cualificados cun código numérico convencional de 0 a 10, estando o 
aprobado no 5. Os exames contarán o 100% da nota final. 

 
Avaliación da materia pendente na convocatoria extraordinaria 

No caso de non superar en maio a materia, o alumno poderá presentarse a unha proba escrita 
no mes de xuño. Neste caso, soamente terase en conta a nota do exame extraordinario e por 
tanto non se lle sumará a nota obtida naqueles boletíns de traballo que puidera realizar durante 
o curso. 

O exame constará de tres partes, unha por cada bloque dos contidos do currículo, avaliando os 

estándares que están contidos en cada un: Debuxo técnico, Comunicación Audiovisual e 

Expresión Artística. A porcentaxe das partes será 40%, 30% e 30%. 



 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E AS MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS A 
ADOPTAR 

 
A avaliación inicial do alumnado realizarase durante o primeiro mes do curso 

 

En 1º e 3º ESO empregaranse os seguintes instrumentos: 

• Observación directa do alumno na aula: valorando comportamento, actitude, interese, motiva- 
ción, participación, realización das actividades na aula... 

• Proba de destrezas (uso de escuadra e cartabón e compás) 
 

• En 4º de ESO desenvolveranse as prácticas de Debuxo técnico da 3º avaliación do curso pa- 
sado (o debuxo de perspectivas isométrica) co fin de determinar posibles carencias no alumna- 
do derivadas da suspensión das actividades lectivas presenciais do curso anterior. 

 

A información así obtida será empregada para determinar as necesidades individuais do alum- 
nado e poder adaptar o proceso de ensinanza. Para adaptar este proceso se tomaran as medi- 
das de atención a diversidade que foran necesarias, e que están recollidas na presente pro- 
gramación. As medidas adoptadas quedarán reflectidas nas actas do departamento. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 
A través das medidas de atención á diversidade, tratarase de responder ás necesidades edu- 
cativas concretas do alumnado e tamén á consecución tanto das competencias básicas como 
dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria. 

En resumo, resaltamos o emprego das seguintes medidas, na nosa área: 
 

• Actividades e prácticas de reforzo para os/as alumnos/as con problemas de aprendizaxe e/ou 
coa materia suspensa. 

• Adaptacións Curriculares Significativas. 

• Planes de traballo individualizado. 

• Actividades de ampliación para os/as alumnos/as con altas capacidades. 

• Aplicación dos protocolos educativos da Consellería de Educación publicados en educonvi- 
ves, así como de outras guías de orientación académica. 

• Outras indicacións ou suxestións do Departamento de Orientación do Centro e/ou do Equipo 
docente. 

 
Durante a avaliación inicial se identificará, e así se reflexara nas actas do departamento, aos 
alumnos e alumnas de cada grupo con necesidades educativas especiais, así como das medi- 
das ou os protocolos a aplicar en cada caso. 



 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS POR CURSOS 
 

Traballaranse os seguintes elementos transversais 
 

• Comprensión lectora 

• Expresión oral e escrita 

• Comunicación audiovisual 

• As tecnoloxías da información e comunicación 

• O espírito emprendedor 

• A educación cívica e constitucional 

• A prevención e resolución pacífica de conflitos 

• A prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da 
violencia terrorista e de calquera forma de violencia 

• A igualdade e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social 
(orientación sexual, identidade de xénero, etc. ) 

 
Nas táboas anteriores, que relaciona todos os elementos da programación, pódese ver a rela- 
ción existente entre os elementos transversais e os contidos e actividades previstas da materia. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
As actividades complementarias centraranse na realización de traballos creativos especiais que 
permitirán ó alumno poñer en practica os coñecementos e habilidades adquiridas. Podería 
tratarse da elaboración de propostas artísticas ou presentarse a concursos sobre temas 
relacionados ca arte, co centro educativo, a vila, ou calquera outro contexto de interese que 
puidera presentarse. 

 
O Departamento de Artes Plásticas colaborará co EDLG, coa biblioteca e con outros 
departamentos na dinamización da vida do centro: 

 
Concursos de Samaín 
En colaboración co Equipo de Dinamización de Lingua Galega se prepararán decoracións para 
o concurso de portas das aulas do centro. 

 
Día dos Maios 

Como nos cursos anteriores o departamento colaborará nas actividades organizadas polo 
EDLG conmemorativas das Letras Galegas. A elaboración tradicional dos maios dependerá da 
evolución da situación sanitaria. 

 
Visita a un museo de Arte Contemporánea 
Se programará a visita, para o alumnado de 3º e 4º de ESO, dun museo ou centro de arte 
contemporánea. A programación desta actividade está supeditada a evolución da situación 
sanitaria e aos criterios de seguridade establecidos no Plan de adaptación á situación COVID. 



 

MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN EN RELACIÓN COS 
RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 
Nas reunións do departamento de Artes Plásticas realizarase o seguimento da programación e 
valoraranse os resultados académicos do alumnado 

 
Adoptaranse as medidas metodolóxicas e organizativas que sexan necesarias para favorecer o 
pleno desenvolvemento de todo o alumnado. Tamén se analizarás as necesidades individuais 
do mesmo para poder adaptar o proceso de ensinanza e tomar as medidas de atención a di- 
versidade que foran necesarias e que están recollidas na presente programación. As medidas 
acordadas, tanto individuais como colectivas quedarán reflectidas nas actas do departamento. 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 
O centro participa no programa E-dixgal. O proxecto impulsa un cambio no modelo educativo, 
integrando as tecnoloxías da información en todos os ámbitos educativos. Na medida que as 
aulas se dixitalicen poderase maximizar o aproveitamento dos contidos dixitais existentes na 
rede e fomentar a cultura audiovisual do alumnado sen depender da aula de informática. 
Sobre todo se incidirá sobre o uso da imaxe nos entornas multimedia. 

 
Tal como recolle o Plan de Continxencia prepararanse cursos virtuais para cada materia. Os 
cursos desenvolveranse na plataforma Edixgal (1º, 2º, 3º, 4º de ESO) 

Estarán configurados desde principio de curso e serán empregados polo alumnado nas súas 
tarefas diarias, co obxectivo de que poidan familiarizarse co seu uso e afiancen as súas destre- 
zas no uso da plataforma. Tal como recolle o apartado Adaptación da programación a diferen- 
tes situacións derivadas da pandemia. ditos cursos permitiran a continuidade do proceso de 
ensinanza aprendizaxe en caso de confinamento total ou parcial. 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN O PROXECTO LECTOR 
 

Tal como recolle o Proxecto Lector do Cento é necesaria a concorrencia de todas as áreas do 
currículo para o fomento da lectura e a consecución dos obxectivos do mesmo. Dende o depar- 
tamento de Educación Plástica e Visual se traballará sobre a mellora das competencias clave 
nas que traballa o Proxecto Lector. 

 
• Na materia de Educación Visual , Plástica e Audiovisual traballarase a oralidade: buscaranse 
momentos para que o alumnado faga exposicións orais preparadas de antemán (exposicións 
de traballos en grupo o presentación dunha práctica artística). Do mesmo xeito, fomentarase e 
valorarase as habilidades de comunicación interactiva tanto en situacións espontáneas (inter- 
vencións espontáneas na aula) como preparadas  (debates, traballo en grupo). 

 
• Traballarase sistematicamente a comprensión dos textos orais e escritos que manexamos: 
textos propostos na aula, como artigos, noticias..., para que fagan, a partires de modelos dados 
por nós, esquemas, resumos, mapas conceptuais.   Así tamén traballarase na interacción dos 



 

diferentes linguaxes con exercicios de ilustración de textos literarios. Manexaremos diversos 
materiais de lectura e de consulta: libros, material dixital, revistas, periódicos...; así como diver- 
sos tipos de textos: continuos e descontinuos (gráficos, mapas,...). Incluiremos nas probas de 
avaliación tanto escritas como orais, diversos tipos de pregunta que poñan de manifesto as 
competencias que traballamos. 

 
• As linguaxes integradas como a publicidade, o deseño, o multimedia ou a banda deseña- 
da, usa textos de forma cotián. Dende a materia, farase fincapé na comprensión lectora do 
alumnado para que interprete correctamente as relacións da linguaxe visual coas outras 
linguaxes, así como se buscará mediante prácticas concretas capacitar ó alumno a crea- 
ción de diferentes textos integrados nesas linguaxes (textos narrativos, descritivos, exposi- 
tivos e argumentativos) 

 

Itinerario lector 

 
 

Lecturas. Mo- 
dalidades e 

tipos. 

 
Lecturas complementa- 
rias de tipo informativo, 
relacionadas cos conti- 

dos de cada materia. 

 
Lecturas compartidas e 

comentadas, de tipo 
literario, recreativo ou 
informativo, entre va- 
rios/as alumnos/as. 

 
Lectura extensiva: propostas de 

lecturas libres, que poden ser 
compartidas ou non. 

1º ESO  
 

Lecturas de textos proce- 
dentes do libro de textos 
ou de outros proporciona- 
dos polo profesorado. 
Artigos, documentos non 
literarios proporcionados 
polo profesorado con 
distinta periodicidade, 
dependendo do nivel. 

 
 

Para realizar as ilustra- 
cións e as bandas dese- 
ñadas propoñerase tex- 
tos ou contos de tipo 
literario ou recreativo 
entre varios alumnos/as 
axeitados a cada nivel de 
idade. 

 
 

Lecturas voluntarias de obras ou 
fragmentos de obras de distintos 
xéneros e tipoloxía. 

 
3º ESO 

4º ESO 

 
Lecturas de textos proce- 
dentes do libro de textos 
ou de outros proporciona- 
dos polo profesorado. 
Artigos, documentos non 
literarios proporcionados 
polo profesorado con 
distinta periodicidade, 
dependendo do nivel. 

 
Para realizar as ilustra- 
cións e as bandas dese- 
ñadas propoñerase tex- 
tos ou contos de tipo 
literario ou recreativo 
entre varios alumnos/as 
axeitados a cada nivel de 
idade. 

 

Lecturas voluntarias de novelas gráfi- 
cas que poden incrementar a nota 0,5 
puntos na avaliación ata un máximo 
de 1. 

 

SATRAPI, Marjane. “Perseporis” 
Norma Editorial. Barcelona 2002 

 

SPIEGELMAN, Art. “Maus, Relato 
dun supervivente” Iurevés edicións. 
Palma 2008 

 

TANIGUCHI, Jiro. “Barrio lejano” 
Ponent Mon. Barcelona 2003. 

Espazos Aula / Casa Aula Casa 



 

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR. 

 
Na Adaptación da Programación do Departamento de Artes Visuais con data 11 de ma- 
io de 2020 analizáronse e valoráronse as aprendizaxes imprescindibles impartidas du- 
rante o curso e a metodoloxía e o análise das actividades programadas para o terceiro 
trimestre que se centraron na recuperación, repaso e reforzo dos contidos xa imparti- 
dos. 

Tal como recolle dito documento os contidos imprescindibles foron abordados para to- 
dos os cursos, se ben quedaron pendentes prácticas deseñadas para reforzar as com- 
petencias e as habilidades artísticas e manuais do alumnado. O Plan de reforzo e de 
recuperación do Departamento de Artes plásticas centrarase, por tanto, no reforzo dos 
elementos curriculares esenciais e na proposta de tarefas globalizadoras que requiran  
a posta en práctica de todas as competencias do alumnado. 

 

PLAN DE REFORZO E DE RECUPERACIÓN 
 

Os alumnos e alumnas que cursaron 1º de ESO durante a pandemia terán a materia de 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual neste  curso 2021-2022, polo que a incorpo- ración da 
aprendizaxes non adquiridas en 1º ESO á programación didáctica será efectiva este curso. En 
todo caso, dado a natureza da materia, incorporaranse con un enfoque competencial e a través 
de propostas metodolóxicas activas e axustadas as necesidades con- cretas do alumnado e 
grupo, detectadas na  pertinente avaliación inicial. 

Tal como recolle a Adaptación da Programación presentada o 11 de maio antes citada os con- 
tidos imprescindibles foron abordados durante o curso escolar, se ben quedaron pendentes 
prácticas deseñadas para reforzar as competencias e as habilidades artísticas e manuais do 
alumnado. 

Para o reforzo da materia terase en conta: 

- Análise dos informes individualizados do curso anterior, con especial atención a alum- 
nos e alumnas que veñan de outros centros. 

- Valoración dos resultados da avaliación inicial para detectar as carencias e as necesi- 
dades do alumnado 

 

 As prácticas artísticas propostas para o presetne curso reforzan os elementos 
competencias esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior, co fin 
de garan- tir a continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe.  

 

 
En función das necesidades individuais detectadas durante a avaliación inicial desenvoveranse 
axustes curriculares que se estenderan polo menos durante o primeiro trimestre do curso. As 
medidas metodolóxicas que se adopten quedaran reflectidas nas actas do departamento. 

 
 
 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN ÁS DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS 
DERIVADAS DA PANDEMIA 

 

Tal como recolle o Plan de Continxencia do centro, o ensino non presencial será impartido polo 
profesorado ordinario de cada grupo a través de cursos creados nas plataformas Aula Virtual e 
Edixgal. Os cursos virtuais estarán configurados desde principio de curso e serán empregados 
polo alumnado nas súas tarefas diarias, co obxectivo de que poidan familiarizarse co seu uso e 
afiancen as súas destrezas no uso da plataforma. En caso de confinamento total ou parcial o 
profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de 
xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os que 
poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado 
que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

As plataformas usadas serán: 

 Edixgal (1º,2º ,3º e 4º  de ESO) 
 Cisco Webex 
 Agueiro 

 
En función do contexto derivado da pandemia e das medidas sanitarias e sociais que se deri- 



 

ven dela, realizaranse as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requi- 
rir, identificando aquelas aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das competencias 
clave, así como deseñando tarefas globais e estratexias e instrumentos de avaliación máis 
adecuados para a consecución deste obxectivo. 

Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e 
ao alumnado que tivese dificultades derivadas da fenda dixital, sen prexuízo do desenvolve- 
mento doutras medidas de atención a diversidade que se poidan establecer. 

Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan determi- 
nar o nivel competencial acadado polo alumnado, sempre adecuándose as modalidades xa 
citadas de ensino presencial e non presencial. 

Cando sexa imposible que o alumno/a siga a actividade telemática, artellaranse modos de pro- 
ver o seu dereito á educación a través de entrega de material en papel e seguimento telefónico 
ou outras medidas que se determinen: 

Tal como determina o Plan de continxencia do centro antes citado, o titor ou titora do alumno/a 
convocará ao Equipo docente do mesmo, xunto con orientación e xefatura de estudos para 
analizar a situación e determinar as medidas concretas axustadas á situación determinada. 
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1. Introdución e contextualización 

A materia de Valores Éticos ten como obxectivo básico orientar o alumnado adolescente na 
escolla do seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos permitirá que ese 
proxecto se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica. Isto supón que o proxecto, 
por racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a honradez intelectual ou 
o apego á realidade. Pola dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o 
alumnado vaia construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e normas que 
determinarán as súas decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade 
persoal e, ao mesmo tempo, permita a súa realización plena e feliz como persoas e a promoción 
de relacións sociais marcadas polo recoñecemento das outras persoas, o respecto cara a elas, e 
pola finalidade de alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á 
persoa como no nivel global. 

No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. 
Resulta evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa 
propia constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica da 
competencia comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición das 
propias ideas, e da capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender 
deles. Tamén resulta indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a aprender como a 
de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de crecemento 
persoal, tanto na orde do exercicio dos procesos cognitivos como na do aprecio pola creatividade, 
o sentido crítico e o non-estancamento. Para a reflexión ética, ademais, é necesario coñecer e 
dialogar con pensadores/as que, coas súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron 
moldeando tanto a nosa cultura como os valores de respecto, non-violencia, liberdade, igualdade 
entre as persoas, solidariedade e pluralismo; valores que son o corazón da Declaración Universal 
dos Dereitos Humanos (DUDH). É desde eses valores como tamén se analiza o traballo científico 
e tecnolóxico, polo que tamén se traballa a competencia matemática e as competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía, non desde unha perspectiva substantiva, pero si desde a análise da 
actividade científico-tecnolóxica como actividade que debe ser acorde a valores éticos universais, 
tanto nos seus procedementos como nos resultados que dela se poidan obter. Por último, a 
materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas alumnas, tanto en traballos colaborativos 
como en tarefas individuais, a competencia dixital, que lles permita acceder e seleccionar 
información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha innegable capacidade 
para a comunicación. 
. 

O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, 
perspectivas e niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A 
comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A xustiza 
e a política", "Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos 
(DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos 
e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía". As diferenzas entre bloques e o ter en conta os 
diversos momentos do desenvolvemento cognitivo do alumnado nesta etapa foron os motivos 
determinantes de que, no currículo do primeiro ciclo, os alumnos e as alumnas de primeiro de 
ESO traballen o referido á personalidade e á súa constitución, a ineludibilidade dos problemas 
morais e a introdución á reflexión ética e política. En segundo de ESO abórdanse as achegas 
que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as grandes pensadores/as e filósofos/as da historia, 
así como as conexións necesarias entre o campo da ética, o do dereito e o da política; conexións 
nas que o concepto de xustiza ocupa un papel central. En terceiro de ESO, curso final do ciclo, os 
temas atinxen á configuración da vida social e política, pondo como criterio ético básico dunha 
sociedade xusta o respecto á DUDH e os valores que a conforman, e vendo que tanto a 
Constitución Española como o Estatuto de Autonomía de Galicia se axustan a este criterio e o 
enriquecen. No cuarto curso da etapa retómanse xa, pero desde un nivel de afondamento 
superior, todos os temas que foron xurdindo nos cursos previos, tendo como horizonte que o 
alumnado, ao final da etapa, estea xa capacitado para levar a cabo o proxecto máis importantes 
de aqueles nos que se embarcarán: o dunha vida persoal e social digna e satisfactoria. 
 



 

 
2.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave e relación cos estándares de 
aprendizaxe 

 

Valores éticos. 1º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando o seu significado etimolóxico.  CCL 

 VEB1.1.2. Describe as características principais da persoa: substancia independente, racional e libre.  CCL 

 VEB1.1.3. Explica e valora a dignidade da persoa que, como ente autónomo, se converte nun "ser moral".  CSC 

 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.  

 CAA 
 CSC 

 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. 

 CSIEE 

 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.  

 CSC 
 CSIEE 

 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. 

 CSC 

 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.  

 CSIEE 

 VEB1.5.1. Define a intelixencia emocional e as súas características, valorando a súa importancia na construción moral do 
ente humano. 

 CCL 

 VEB1.5.2. Explica en que consisten as emocións e os sentimentos, e como se relacionan coa vida moral.  CCL 

 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 

 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

 VEB1.6.1. Comprende en que consisten as habilidades emocionais que, segundo Goleman, debe desenvolver o ser 
humano, e elabora un esquema explicativo arredor do tema, en colaboración en grupo.  

 CAA 

 VEB1.6.2. Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais coa adquisición das virtudes éticas, tales como a 
perseveranza, a prudencia, a autonomía persoal, a temperanza, a fortaleza da vontade, a honestidade cun mesmo, o 
respecto á xustiza e a fidelidade aos propios principios éticos, entre outras. 

 CSC 

 VEB1.6.3. Emprega a introspección como medio para recoñecer as propias emocións, os sentimentos e os estados de 
ánimo, coa finalidade de ter un maior control deles e ser capaz de automotivarse, converténdose no dono da propia conduta.  

 CAA 
 CSIEE 

 VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a propia identidade e facer de si mesmo/a 
unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc., nunha palabra, digna de 
ser apreciada por si mesmo/a. 

 CSIEE 

 VEB1.7.2. Deseña un proxecto de vida persoal conforme o modelo de persoa que quere ser e os valores éticos que desexa 
adquirir, facendo que a súa propia vida teña un sentido. 

 CSIEE 

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

 VEB2.1.1. Explica por que o ser humano é social por natureza e valora as consecuencias que ten este feito na súa vida 
persoal e moral. 

 CSC 

 VEB2.1.2. Discirne e expresa, en pequenos grupos, sobre a influencia mutua que se establece entre o individuo e a 
sociedade. 

 CCL 
 CSC 



 

Valores éticos. 1º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 VEB2.1.3. Achega razóns que fundamenten a necesidade de establecer uns valores éticos que guíen as relacións 
interpersoais e utiliza a iniciativa persoal para elaborar, mediante soportes informáticos, unha presentación gráfica das súas 
conclusións sobre este tema.  

 CD 
 CSIEE 

 VEB2.2.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización individual dos valores e as 
normas morais que rexen a conduta da sociedade en que vive.  

 CCL 

 VEB2.2.2. Exemplifica, en colaboración en grupo, a influencia que teñen na configuración da personalidade os valores 
morais inculcados polos axentes sociais, entre eles a familia, a escola, os amigos e os medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema e conclusións, utilizando soportes informáticos. 

 CAA 
 CD 
 CSC 

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

 CSC 

 VEB2.3.1. Define os ámbitos da vida privada e a pública, así como o límite da liberdade humana, en ambos os casos.  CCL 

 VEB2.4.1. Comprende a importancia que para Goleman ten a capacidade de recoñecer as emocións alleas e a de controlar 
as relacións interpersoais, e elabora un resumo esquemático sobre o tema. 

 CAA 

 VEB2.5.1. Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha comparación co comportamento agresivo ou inhibido, e 
adopta como principio moral fundamental, nas relacións interpersoais, o respecto á dignidade das persoas. 

 CCL 
 CSIEE 

 VEB2.5.2. Amosa, nas relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara ao dereito que todos os seres humano teñen 
a sentir, pensar e actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar 
as súas propias decisións, etc., e nomeadamente a ser valorado de forma especial polo simple feito de ser persoa, sen 
discriminar nin menosprezar a ninguén, etc. 

 CSC 

 VEB2.5.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, habilidades sociais como a empatía, a escoita activa, a 
interrogación asertiva, etc., coa finalidade de que aprenda a utilizalos de forma natural na súa relación coas demais persoas.  

 CAA 
 CCL 

 VEB2.5.4. Exercita algunhas técnicas de comunicación interpersoal, mediante a realización de diálogos orais, tales como a 
forma axeitada de dicir non, o disco raiado, o banco de néboa, etc., co obxecto de dominalas e poder utilizalas no momento 
adecuado. 

 CAA 
 CCL 
 CSIEE 

 VEB2.6.1. Identifica a adquisición das virtudes éticas como unha condición necesaria para lograr unhas boas relacións 
interpersoais, entre elas a prudencia, a lealdade, a sinceridade, a xenerosidade, etc. 

 CSC 

 VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores éticos que deben estar presentes nas relacións entre o individuo e a 
sociedade, tales como responsabilidade, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealdade, solidariedade, prudencia, respecto 
mutuo, xustiza, etc. 

 CSC 

 VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que todas as persoas teñen de prestar auxilio e socorro a outras cuxa vida, 
liberdade e seguridade estean en perigo de xeito inminente, colaborando na medida das súas posibilidades a prestar 
primeiros auxilios, en casos de emerxencia. 

 CSC 

Bloque 3. A reflexión ética 

 VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral.  CSC 

 VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética.  CSC 

 VEB3.2.1. Distingue entre a conduta instintiva do animal e o comportamento racional e libre do ser humano, destacando a 
magnitude das súas diferenzas e apreciando as consecuencias que estas teñen na vida das persoas. 

 CMCCT 
 CSC 

 VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e o concepto de persoa.  CCL 

 VEB3.3.2. Analiza e valora a influencia que teñen na liberdade persoal a intelixencia, que nos permite coñecer posibles 
opcións para elixir, e a vontade, que nos dá a fortaleza suficiente para facer o que temos decidido facer. 

 CAA 

 VEB3.3.3. Analiza algúns factores biolóxicos, psicolóxicos, sociais, culturais e ambientais, que inflúen no desenvolvemento 
da intelixencia e a vontade, nomeadamente o papel da educación, e expón as súas conclusións de forma clara, mediante 

 CCL 
 CD 



 

Valores éticos. 1º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

unha presentación realizada con soportes informáticos e audiovisuais.  CMCCT 

 VEB3.4.1. Explica o que son os valores e as súas principais características, e aprecia a súa importancia na vida individual e 
colectiva das persoas. 

 CCL 

 VEB3.4.2. Procura e selecciona información sobre a existencia de clases de valores: relixiosos, afectivos, intelectuais, vitais, 
etc. 

 CAA 
 CSC 

 VEB3.4.3. Realiza, en traballo en grupo, unha xerarquía de valores, explicando a súa fundamentación racional, mediante 
unha exposición usando medios informáticos ou audiovisuais. 

 CD 
 CSC 

 VEB3.5.1. Explica a diferenza entre os valores éticos e o resto dos valores, e valora a importancia para a persoa dos valores 
éticos. 

 CSC 

 VEB3.6.1. Destaca algunhas das consecuencias negativas que, a nivel individual e comunitario, ten a ausencia de valores e 
normas éticas, tales como o egoísmo, a corrupción, a mentira, o abuso de poder, a intolerancia, a insolidariedade, a 
violación dos dereitos humanos, etc. 

 CSC 

 VEB3.6.2. Emprende, utilizando a iniciativa persoal e a colaboración en grupo, a organización e o desenvolvemento dunha 
campaña no seu medio, co fin de promover o recoñecemento dos valores éticos como elementos fundamentais do pleno 
desenvolvemento persoal e social. 

 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos 
humanos 

 VEB5.1.1. Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta declaración recoñece ao ser humano como persoa, 
posuidora duns dereitos universais, inalienables e innatos, mediante a lectura do seu preámbulo. 

 CCL 

 VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe histórica do problema dos dereitos da muller, recoñecendo os patróns económicos e 
socioculturais que fomentaron a violencia e a desigualdade de xénero. 

 CSC 

 VEB5.2.2. Xustifica a necesidade de actuar en defensa dos dereitos da infancia, loitando contra a violencia e o abuso do 
que nenos e as nenas son vítimas no século XXI, tales como o abuso sexual, o traballo infantil, ou a súa utilización como 
soldados/as, etc. 

 CSC 

 VEB5.2.3. Emprende, en colaboración en grupo, a elaboración dunha campaña contra a discriminación da muller e a 
violencia de xénero no seu medio familiar, escolar e social, e avalía os resultados obtidos. 

 CSC 
 CSIEE 

 VEB5.3.1. Indaga, en traballo en colaboración, sobre o traballo de institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo, 
traballan 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 conclusións. 

 CAA 
 CSC 
 CCL 

 

Valores éticos. 2º de ESO  

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando algunhas definicións achegadas por 
filósofos/as. 

 CCL 

 VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de persoa, como suxeito autónomo capaz de ditar as súas propias 
normas morais. 

 CSC 

 VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a persoa como un fin en si mesma, rexeitando a posibilidade de ser 
tratada por outros como instrumento para alcanzar fins alleos a ela. 

 CSC 

 VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a súa relación cos actos, os 
hábitos e o carácter. 

 CSC 



 

Valores éticos. 2º de ESO  

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser humano, identifica 
algunhas destas e ordénaas segundo un criterio racional. 

 CAA 
 CCL 
 CSC 

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

 VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e ao dereito, e expón as súas conclusións 
mediante unha presentación elaborada con medios informática. 

 CCL 
 CD 

 VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre estes dous campos, o privado e o público, e a posibilidade de 
que exista un conflito de valores éticos entre ambos, así como a forma de atopar unha solución baseada nos valores éticos, 
exemplificando de maneira concreta tales casos, e expón as súas posibles solucións fundamentadas eticamente. 

 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

Bloque 3. A reflexión ética 

 VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no que se refire á súa orixe e á súa finalidade.  CSC 

 VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética, como unha guía racional de conduta necesaria na 
vida do ser humano, expresando de forma apropiada os argumentos en que se fundamenta. 

 CSC 

 VEB3.2.1. Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa como ser racional e libre, razón pola que esta é responsable 
da súa conduta e das consecuencias desta. 

 CSC 

 VEB3.2.2. Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget ou a de Köhlberg, e as 
características propias de cada unha, destacando como se pasa da heteronomía á autonomía moral. 

 CCL 
 CSC 

 VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade e os conceptos de persoa e estrutura moral.  CCL 

 VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos valores éticos, utilizando exemplos concretos deles e apreciando a súa 
relación esencial coa dignidade humana e a conformación dunha personalidade xusta e satisfactoria. 

 CCL 

 VEB3.4.2. Emprega o 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.  

 CSC 
 CSIEE 

 VEB3.5.1. Define o concepto de norma e de norma ética, distinguíndoa das normas xurídicas, relixiosas, etc.  CCL 

 VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos e das razóns en que se fundamentaba a súa teoría relativista da 
moral, destacando as consecuencias que esta ten na vida das persoas. 

 CCEC 

 VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócrates a afirmar o "intelectualismo moral", e explica en que consiste e a 
postura de Platón ao respecto. 

 CCEC 

 VEB3.5.4. Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías éticas na actualidade, e 
expresa opinións de forma argumentada.  

 CCL 
 CSC 

 VEB3.6.1. Enuncia os elementos distintivos das "teorías éticas" e argumenta a súa clasificación en éticas de fins e éticas 
procedementais, e elabora un esquema coas súas características máis destacadas. 

 CAA 
 CCL 

 VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos que defende, destacando 
as características que a identifican como unha ética de fins. 

 CCEC 

 VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a favor e/ou en contra do epicureísmo, e expón as súas 
conclusións cos argumentos racionais correspondentes. 

 CAA 
 CCL 

 VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonismo" e o que para Aristóteles significa a felicidade como ben supremo, e 
elabora e expresa conclusións. 

 CCL 

 VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de tendencias que hai no ser humano, segundo Aristóteles, e a súa relación co que el 
considera como ben supremo da persoa. 

 CCEC 

 VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles dentro da categoría da ética de fins.  CCL 



 

Valores éticos. 2º de ESO  

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas fundamentais da ética utilitarista: o principio de utilidade, o concepto de pracer, a 
compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal e a localización do valor moral nas consecuencias da acción, 
entre outras. 

 CCL 

 VEB3.8.2. Enumera as características que fan do utilitarismo e do epicureísmo unhas éticas de fins.  CCEC 

 VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as súas opinións sobre a ética utilitarista.  CCL 
 CSIEE 

Bloque 4. A xustiza e a política 

 VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre ética, política e xustiza.  CCEC 

 VEB4.1.2. Utiliza e selecciona información sobre os valores éticos e cívicos, identificando e apreciando as semellanzas, as 
diferenzas e as relacións entre eles. 

 CAA 

 VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha presentación con soporte informático, sobre a política 
aristotélica como unha teoría organicista, cunha finalidade ética e que atribúe a función educativa ao Estado.  

 CSIEE 
 CD 
 CSC 

 VEB4.2.2. Selecciona e usa información, en colaboración co grupo, para entender e apreciar a importancia que Aristóteles 
lle dá á xustiza como valor ético no que se fundamenta a lexitimidade do Estado e a súa relación coa felicidade e o ben 
común, e expón as súas conclusións persoais debidamente fundamentadas.  

 CAA 
 CCL 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros 
tratados internacionais sobre dereitos humanos 

 VEB5.1.1. Procura e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, as semellanzas e os vínculos 
entre a ética e o dereito.  

 CCL 
 CD 

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

 VEB6.1.1. Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía, avaliando o 
impacto positivo e negativo que estas poden ter en todos os ámbitos da vida humana (social, económico, político, ético e 
ecolóxico, etc.).  

 CAA 
 CMCCT 
 CSC 

 VEB6.1.2. Achega argumentos que fundamenten a necesidade de pór límites éticos e xurídicos á investigación práctica, 
tanto científica como tecnolóxica, tomando a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como criterio 
normativo. 

 CCL 
 CMCCT 
 CSC 

 VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal para expor as súas conclusións sobre o tema tratado, utilizando medios 
informáticos e audiovisuais, de xeito argumentado e ordenado racionalmente.  

 CD 
 CSIEE 

 VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo que representa para o ser humano a tecnodependencia, sinalando os seus 
síntomas e as súas causas, e estimando as súas consecuencias negativas, como unha adición incontrolada aos dispositivos 
electrónicos, aos videoxogos e ás redes sociais, que conduce as persoas cara a unha progresiva deshumanización. 

 CMCCT 

 VEB6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fontes, coa finalidade de coñecer en que consisten algúns dos 
avances en medicina e biotecnoloxía, que formulan dilemas morais (utilización de células nai, clonación, euxénese, etc.), 
sinalando algúns perigos que estes encerran de prescindir do respecto á dignidade humana e os seus valores fundamentais.  

 CCL 
 CMCCT 
 CSC 

 VEB6.3.2. Presenta unha actitude de tolerancia e respecto ante as opinións que se expresan na confrontación de ideas, coa 
finalidade de solucionar os dilemas éticos, sen esquecer a necesidade de empregar o rigor na fundamentación racional e 
ética de todas as alternativas de solución formuladas. 

 CSC 
 CSIEE 

 
 

Valores éticos. 3º ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 



 

Valores éticos. 3º ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 4. A xustiza e a política  

 VEB4.1.1. Fundamenta racionalmente e eticamente a elección da democracia como un sistema que está por riba 
doutras formas de goberno, polo feito de incorporar nos seus principios os valores éticos sinalados na DUDH.  

 CSC 

 VEB4.1.2. Define o concepto de "Estado de dereito" e establece a súa relación coa defensa dos valores éticos e 
cívicos na sociedade democrática. 

 CCL 

 VEB4.1.3. Describe o significado dos seguintes conceptos e establece a relación entre eles: democracia, 
cidadán/cidadá, soberanía, autonomía persoal, igualdade, xustiza, representatividade, etc. 

 CCL 

 VEB4.1.4. Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e a función que desempeñan o poder lexislativo, 
o executivo e o xudicial no Estado democrático, como instrumento para evitar o monopolio do poder político e como 
medio que permite aos cidadáns e ás cidadás o control do Estado. 

 CSC 

 VEB4.2.1. Asume e explica o deber moral e civil que teñen os cidadáns e as cidadás de participar activamente no 
exercicio da democracia, coa finalidade de que se respecten os valores éticos e cívicos no seo do Estado. 

 CSC 

 VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos gobernos democráticos cando non se respectan 
os valores éticos da DUDH (dexeneración en demagoxia, ditadura das maiorías, escasa participación cidadá, etc.) 
e formula posibles medidas para evitalos. 

 CSC 
 CSIEE 

 VEB4.3.1. Identifica e aprecia os valores éticos máis salientables nos que se fundamenta a Constitución española, 
e sinala a orixe da súa lexitimidade e a súa finalidade, mediante a lectura comprensiva e comentada do seu 
preámbulo. 

 CCL 
 CSC 

 VEB4.3.2. Describe os conceptos preliminares delimitados na Constitución española e a súa dimensión ética 
(nación española, pluralidade ideolóxica ou papel e funcións atribuídas ás Forzas Armadas), a través da lectura 
comprensiva e comentada dos artigos 1 ao 9. 

 CCL 

 VEB4.4.1. Sinala e comenta a importancia dos "dereitos e as liberdades públicas fundamentais da persoa" 
establecidos na Constitución: liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto; carácter aconfesional do Estado; dereito á 
libre expresión de ideas e pensamentos; e dereito á reunión política e á libre asociación, e os seus límites. 

 CSC 

 VEB4.5.1. Coñece e aprecia na Constitución española a súa adecuación á DUDH, e sinala os valores éticos en que 
se fundamentan os dereitos e os deberes dos cidadáns e das cidadás, así como os principios reitores da política 
social e económica. 

 CSC 

 VEB4.5.2. Explica e asume os deberes cidadáns que establece a Constitución, e ordénaos segundo a súa 
importancia, xustificando a orde elixida.  

 CCL 
 CSIEE 

 VEB4.5.3. Achega razóns para xustificar a importancia que ten, para o bo funcionamento da democracia, o feito de 
que os cidadáns as cidadás sexan conscientes non só dos seus dereitos, senón tamén das súas obrigas como un 
deber cívico, xurídico e ético. 

 CSC 

 VEB4.5.4. Recoñece a responsabilidade fiscal dos cidadáns e da cidadás, e a súa relación cos orzamentos xerais 
do Estado como un deber ético que contribúe ao desenvolvemento do ben común. 

 CSC 

 VEB4.6.1. Sinala e comenta, a través do traballo colaborativo, os elementos esenciais do Estatuto de autonomía de 
Galicia recollidos no seu título preliminar. 

 CAA 
 CSC 

 VEB4.6.2. Identifica e valora as características sinaladas no título I sobre o "poder galego".  CCL 

 VEB4.6.3. Identifica e valora as funcións e as características do Parlamento sinaladas no capítulo I, e da Xunta e a 
súa Presidencia, segundo o capítulo II. 

 CCL 

 VEB4.7.1. Describe a integración económica e política da UE, o seu desenvolvemento histórico desde 1951, os 
seus obxectivos e os valores éticos nos que se fundamenta, de acordo coa DUDH. 

 CSC 

 VEB4.7.2. Identifica e aprecia a importancia dos logros alcanzados pola UE e o beneficio que estes supuxeron para 
a vida dos cidadáns e das cidadás (anulación de fronteiras e restricións alfandegueiras, libre circulación de persoas 
e capitais, etc.), así como as obrigas adquiridas en diferentes ámbitos (económico, político, da seguridade e a paz, 
etc.). 

 CSC 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 
internacionais sobre dereitos humanos 

 

 VEB5.1.1. Busca e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, semellanzas e vínculos 
existentes entre a Ética e o Dereito, e entre a legalidade e a lexitimidade, elaborando e presentando conclusións 
fundamentadas. 

 CAA 
 CD 

 VEB5.2.1. Elabora en grupo unha presentación con soporte dixital sobre a teoría iusnaturalista do dereito, o seu 
obxectivo e as súas características, identificando na teoría de Locke un exemplo desta no que se refire á orixe das 
leis xurídicas, a súa validez e as funcións que lle atribúe ao Estado. 

 CD 
 CSC 

 VEB5.2.2. Destaca e valora, no pensamento sofista, a distinción entre "physis" e "nomos", describindo a súa 
contribución ao convencionalismo xurídico, e elabora conclusións argumentadas arredor deste tema. 

 CCEC 

 VEB5.2.3. Analiza información sobre o positivismo xurídico de Kelsen, nomeadamente no relativo á validez das  CCEC 



 

Valores éticos. 3º ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

normas e dos criterios que utiliza, especialmente o de eficacia, e a relación que establece entre a ética e o dereito. 

 VEB5.2.4. Recorre ao espírito emprendedor e á iniciativa persoal para elaborar unha presentación con medios 
informáticos, en colaboración co grupo, comparando as tres teorías do dereito e explicando as súas conclusións.  

 CAA 
 CD 
 CSIEE 

 VEB5.3.1. Explica a función da DUDH como un código ético recoñecido polos países integrantes da ONU, coa 
finalidade de promover a xustiza, a igualdade e a paz en todo o mundo. 

 CSC 

 VEB5.3.2. Contrasta información dos acontecementos históricos e políticos que orixinaron a DUDH, entre eles o 
uso das ideoloxías nacionalistas e racistas que defendían a superioridade duns homes sobre outros, chegando ao 
estremo do Holocausto xudeu, así como a discriminación e o exterminio de todas as persoas que non pertencesen 
a unha determinada etnia, a un modelo físico, a unha relixión, a unhas ideas políticas, etc. 

 CAA 

 VEB5.3.3. Sinala os obxectivos da creación da ONU e a data en que se asinou a DUDH, e valora a importancia 
deste feito para a historia da humanidade. 

 CCEC 

 VEB5.4.1.Constrúe un esquema sobre a estrutura da DUDH, que se compón dun preámbulo e 30 artigos que 
poden clasificarse da seguinte maneira: 
– Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a todas as persoas: a liberdade, a igualdade, a 

fraternidade e a non-discriminación. 
– Os artigos do 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais. 
– Os artigos do 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo en relación coa comunidade. 
– Os artigos do 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades políticas. 
– Os artigos do 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, sociais e culturais. 
– Finalmente, os artigos do 28 ao 30 refírense á interpretación de todos eles, ás condicións 

necesarias para o seu exercicio e aos seus límites. 

 CAA 
 CCL 

 VEB5.4.2. Elabora unha campaña, en colaboración co grupo, coa finalidade de difundir a DUDH como fundamento 
do dereito e a democracia, no seu medio escolar, familiar e social.  

 CCEC 
 CSC 
 CSIEE 

 VEB5.5.1. Describe os feitos máis influentes no desenvolvemento histórico dos dereitos humanos da primeira 
xeración (dereitos civís e políticos), da segunda xeración (económicos, sociais e culturais) e da terceira (dereitos 
dos pobos á solidariedade, ao desenvolvemento e á paz). 

 CCEC 

 VEB5.6.1. Investiga mediante información obtida en distintas fontes, sobre os problemas e os retos da aplicación 
da DUDH, no que se refire ao exercicio de dereitos civís (destacando os problemas relativos á intolerancia, a 
exclusión social, a discriminación da muller, a violencia de xénero e a existencia de actitudes como a homofobia, o 
racismo, a xenofobia, o acoso laboral e escolar, etc.) e dos dereitos políticos (guerras, terrorismo, ditaduras, 
xenocidio, refuxiados/as políticos/as, etc.). 

 CAA 
 CD 
 CSC 

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

 VEB6.1.1. Obtén e selecciona información, traballando en colaboración, dalgúns casos nos que a investigación 
científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos 
nos ámbitos humano e ambiental, sinalando as causas. 

 CAA 
 CD 
 CMCCT 
 CSC 

 VEB6.1.2. Diserta, colaborando en grupo, sobre a idea de progreso na ciencia e a súa relación cos valores éticos, o 
respecto á dignidade humana e o seu medio, e elabora e expón conclusións. 

 CCL 
 CMCCT 

 VEB6.1.3. Selecciona e contrasta información, colaborando en grupo, sobre algunhas das ameazas da aplicación 
indiscriminada da ciencia e a tecnoloxía para o contorno ambiental e para a vida (explotación descontrolada dos 
recursos naturais, destrución de hábitats, contaminación química e industrial, choiva ácida, cambio climático, 
desertificación, etc.). 

 CCL 
 CMCCT 
 CSIEE 

 

Valores éticos. 4º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 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. 

 CSC 

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

 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. 

 CAA 



 

Valores éticos. 4º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

 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. 

 CCL 

 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. 

 CCL 

 VEB2.1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual que ilustre os contidos máis sobresalientes 
tratados no tema, e expón as súas conclusións de xeito argumentado. 

 CCL 
 CD 
 CSIEE 

 VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global, mediante o que se produce a interiorización de valores, 
normas, costumes, etc. 

 CCEC 
 CCL 

 VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o fenómeno da socialización global se se desenvolve á marxe dos valores éticos 
universais, e debate acerca da necesidade de establecer límites éticos e xurídicos neste tema. 

 CSC 

 VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida moral das persoas e da 
sociedade, expresando as súas opinións con rigor intelectual. 

 CCEC 
 CCL 

 VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica en relación co uso de medios de comunicación masiva, 
respectando o dereito á información e á liberdade de expresión que posúen os cidadáns e as cidadás. 

 CCEC 
 CSC 

Bloque 3. A reflexión ética 

 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. 

 CSC 

 VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética (profesional, bioética, ambiente, economía, empresa, 
ciencia e tecnoloxía, etc.). 

 CMCCT 
 CSIEE 

 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. 

 CSIEE 

 VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos relativos ás éticas materiais.  CCL 

 VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana (formal, universal e racional), así como a importancia da súa achega á 
ética universal. 

 CCL 

 VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor ético esencial e a súa 
manifestación no imperativo categórico e as súas formulacións. 

 CSC 

 VEB3.4.1. Identifica a ética do discurso como unha ética formal e describe en que consiste o imperativo categórico que 
formula, sinalando as similitudes e as diferenzas que posúe co imperativo da ética de Kant. 

 CAA 

 VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora para elaborar unha presentación con soporte informático acerca 
das éticas formais, expresando e elaborando conclusións fundamentadas. 

 CD 
 CSIEE 

Bloque 4. A xustiza e a política  

 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 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.). 

 CSC 

 VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terribles consecuencias que pode ter para o ser humano o 
fenómeno da globalización, se non se establece unha regulación ética e política (egoísmo, desigualdade, interdependencia, 
internacionalización dos conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por intereses económicos que 
promoven o consumismo e a perda de liberdade humana, etc.).  

 CAA 
 CSC 

 VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os estados, ante os riscos da globalización, de tomar medidas 
de protección dos dereitos humanos, nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos valores éticos e a súa vixencia, e a 
necesidade de respectalos en todo o mundo (deber de contribuír na construción dunha sociedade xusta e solidaria, 
fomentando a tolerancia, o respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade, lealdade, pacifismo, prudencia, e mutua 
comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da natureza, etc.). 

 CSC 

Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 



 

Valores éticos. 4º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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. 

 CCL 

 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. 

 CCL 
 CSIEE 

 VEB5.2.1. Procura información en internet co fin de definir os principais conceptos utilizados na teoría de Rawls e establece 
unha relación entre eles (posición orixinal e veo de ignorancia, criterio de imparcialidade e función dos dous principios de 
xustiza que propón). 

 CAA 
 CD 

 VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de Rawls e explica a súa conclusión argumentada acerca dela.   CCL 

 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. 

 CSC 

 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.). 

 CSC 

 VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte informático e audiovisual, acerca dalgunhas 
institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo, traballan pola defensa e respecto dos dereitos humanos: Organización 
das Nacións Unidas (ONU) e os seus organismos, como FAO, Organismo Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), 
Organización Mundial da Saúde (OMS), Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura 
(UNESCO), etc., organizacións non gobernamentais como Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, etc., 
así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, etc. 

 CCEC 
 CD 
 CSC 

 VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguridade e a paz como un dereito fundamental das persoas, e aprecia 
a súa importancia para o exercicio do dereito á vida e á liberdade, elaborando e expresando as súas conclusións (artigo 3 da 
DUDH).  

 CCL 

 VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos españois e das españolas coa paz, como unha aspiración colectiva e 
internacional recoñecida na Constitución española, e rexeita a violación dos dereitos humanos, amosando solidariedade 
coas vítimas da violencia.  

 CSC 

 VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte audiovisual, sobre algunhas das novas ameazas para 
a paz e a seguridade no mundo actual (terrorismo, desastres ambientais, catástrofes naturais, mafias internacionais, 
pandemias, ataques cibernéticos, tráfico de armas de destrución masiva, de persoas e de órganos, etc.). 

 CD 
 CSC 

 VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou cidadá os compromisos internacionais realizados por España en 
defensa da paz e a protección dos dereitos humanos, como membro de organismos internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.). 

 CSC 

 VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das forzas armadas (artigo 15 da lei de defensa nacional) en materia de defensa 
e seguridade nacional, de dereitos humanos e de promoción da paz, e a súa contribución en situacións de emerxencia e 
axuda humanitaria, tanto nacionais como internacionais. 

 CSC 

 VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a nivel internacional, apreciando a importancia das 
organizacións internacionais que promoven e vixían o cumprimento dun dereito internacional fundamentado na DUDH. 

 CSC 

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

 VEB6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios que cumpra ter en conta para estimar a 
viabilidade de proxectos científicos e tecnolóxicos, considerando a idoneidade ética dos obxectivos que pretenden e a 
avaliación dos riscos e as consecuencias persoais, sociais e ambientais que a súa aplicación poida ter. 

 CAA 
 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 

 VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e o uso de métodos de control, e a aplicación 
dunha ética deontolóxica para científicos/as e tecnólogos/as e, en xeral, para todas as profesións, fomentando a 
aplicación dos valores éticos no mundo laboral, financeiro e empresarial. 

 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 

 
3.- Obxectivos da área de Valores Éticos  

Os obxectivos que se pretenden acadar coa materia Valores Éticos son os seguintes: 
1. Valorar a dignidade humana para entender o que significa ser persoa e poder valorarse a si 

mesmo e aos que lle rodean. 
2. Tomar conciencia da importancia que ten o desenvolvemento da autonomía e o control 

persoais no crecemento persoal e nas crises de identidade adolescentes, para poder 
identificar as súas causas e detectar as influencias que exercen os grupos sociais na 
personalidade. 

3. Recoñecer a diferenza entre autonomía e heteronomía desde a concepción kantiana. 



 

4. Expresar o significado da personalidade, describindo as virtudes e os valores éticos que 
fortalecen o carácter e axudan a actuar sobre a base da razón e da liberdade. 

5. Comprender o concepto de intelixencia emocional e valorar a súa importancia, na 
personalidade e no carácter moral do ser humano, para mellorar as súas habilidades 
emocionais. 

6. Identificar as aptitudes que posúe o ser humano para construír un autoconcepto positivo e 
potenciar a súa autoestima. 

7. Recoñecer a relación do ser humano coa contorna e os axentes sociais que o conforman, 
entendendo a súa influencia no desenvolvemento moral da persoa e valorando a vida en 
sociedade desde valores éticos recoñecidos. 

8. Sinalar os límites entre a liberdade persoal e a social, marcados pola ética e os dereitos 
humanos. 

9. Valorar a importancia das habilidades emocionais, sociais e asertivas, co fin de moldear a 
personalidade a través de valores e virtudes éticos que favorezan as relacións 
interpersoais positivas e respectuosas, asegurando así unha vida en sociedade máis 
xusta e enriquecedora. 

10. Describir as semellanzas e as diferenzas que existen entre a moral e a ética, valorando a 
importancia desta última para actuar de forma racional. 

11. Identificar a liberdade como base que sostén a moral da persoa e a intelixencia, a vontade 
e as normas éticas como medios que rexen a súa conduta. 

12. Explicar a función dos valores éticos na vida persoal e social do ser humano, destacando a 
importancia de ser respectados. 

13. Coñecer o concepto de norma ética e a súa influencia na conduta do individuo no plano 
persoal e social. 

14. Comprender os elementos máis significativos de teorías éticas tales como o hedonismo de 
Epicuro, o eudemonismo aristotélico e a ética utilitarista. 

15. Definir e analizar os conceptos de ética, política e xustiza, e a relación que existe entre 
eles desde a perspectiva do pensamento aristotélico. 

16. Argumentar os valores e os principios éticos da DUDH como base das democracias dos 
séculos XX e XXI. 

17. Sinalar a importancia da participación cidadá nos aspectos políticos do Estado para 
asegurar unha democracia que defenda os dereitos humanos. 

18. Recoñecer e respectar os fundamentos da Constitución española de 1978, resaltando os 
valores nos que se asenta e os deberes e os dereitos que ten o individuo para sumir os 
principios de convivencia recoñecidos polo Estado español. 

19. Realizar unha lectura comprensiva dalgúns artigos da constitución española relativos aos 
dereitos e aos deberes cidadáns, e aos seus principios reitores. 

20. Comprender os aspectos principais da UE para valorar a súa utilidade e as cousas que se 
están conseguindo. 

21. Coñecer as semellanzas e as diferenzas entre a ética, o dereito e a xustiza para entender 
o significado dos termos legalidade e lexitimidade. 

22. Describir as consecuencias derivadas da xustificación das normas xurídicas, a través da 
reflexión sobre diversas teorías, para poder opinar de forma razoada sobre a base ética 
das leis. 

23. Coñecer como se creou a ONU e o momento histórico que impulsou a elaboración das 
DUDH, destacando o seu valor como fundamento ético universal da lexitimidade do 
dereito e dos Estados. 

24. Entender e valorar o contido da DUDH, facendo especial fincapé no respecto á dignidade 
humana como base de todos os dereitos humanos. 

25. Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da muller e da infancia en 
gran parte do mundo, coñecendo as causas da situación e tomando conciencia delas, co 
fin de promover a súa solución. 

26. Analizar os problemas aos que se enfronta a aplicación da DUDH na actualidade, 
resaltando as iniciativas que realizan institucións e ONG para defender os dereitos 
humanos dos que non teñen a oportunidade de exercelos. 



 

27. Aplicar os valores éticos da DUDH ao campo tecnolóxico e científico para establecer 
límites éticos e xurídicos que orienten a actividade adecuadamente. 

28. Entender os problemas que a dependencia da tecnoloxía provoca ao ser humano. 
29. Identificar pautas e investigacións científicas que non respecten o código ético 

fundamentado na DUDH. 
 
4.- Estándares de aprendizaxe: Temporalización, grao mínimo para superar a materia, 
procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Valores éticos. 1º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 B1.1. O concepto 
problemático de persoa. 
Significado etimolóxico. 

 B1.2. Características da 
persoa: independencia, 
racionalidade e 
liberdade. 

 B1.3. Dignidade da 
persoa: a persoa como 
ser moral. 

 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. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Coñece a orixe 
etimolóxica do 
concepto 
“persoa” e a 
dificultade de 
definilo 

 VEB1.1.2. Describe as 
características principais 
da persoa: substancia 
independente, racional e 
libre. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Identifica as 
características 
das persoas e 
describe coas 
suas palabras 
algunhas delas 

 VEB1.1.3. Explica e 
valora a dignidade da 
persoa que, como ente 
autónomo, se converte 
nun "ser moral". 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Traballa o 
concepto de 
dignidade das 
persoas 

 B1.4. Adolescencia: 
crise de identidade, 
formación de grupos e 
influencia do grupo 
no/na adolescente. 

 B1.5. Desenvolvemento 
da autonomía persoal 
na adolescencia. Control 
da conduta e escolla de 
valores éticos. 

 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.  

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Busca, analiza e 
presenta 
esquemáticamen
te información 
relativa aos 
diversos grupos 
de adolescentes 

 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. 

 1º Trimestre  Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 

 Debate con 
autonomía 
persoal no rol no 
que se sinta 
máis cómodo, 
respectando as 
opinións dos 
demais 

 B1.6. Personalidade: 
factores xenéticos, 
sociais, culturais e do 

 B1.3. Describir en que 
consiste a personalidade 
e valorar a importancia 

 VEB1.3.1. Identifica en 
que consiste a 
personalidade e os 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 

 Traballa o 
concepto de 
personalidade, 



 

Valores éticos. 1º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

contorno ambiental que 
inflúen na súa 
construción. Capacidade 
de autodeterminación no 
ser humano. 

de enriquecela con 
valores e virtudes éticas, 
mediante o esforzo e a 
vontade persoal. 

factores xenéticos, 
sociais, culturais e do 
contorno que inflúen na 
súa construción, e 
aprecia a capacidade de 
autodeterminación no 
ser humano.  

grupo os factores que a 
determinana e a 
capacidade do 
ser humano de 
forxala 
(autodeterminaci
ón) 

 B1.7. A razón e a 
liberdade na 
estruturación da 
personalidade e na 
escolla dos valores 
éticos que a 
conformarán. 

 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. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Comprende os 
conceptos de 
razón e liberdade 
de pensamento 

 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.  

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Presentacións 

 Xustifica de xeito 
sinxelo os 
valores que 
integran a súa 
personalidade 

 B1.8. A intelixencia 
emocional e o seu papel 
no desenvolvemento 
moral da persoa. 

 B1.9. Emocións, 
sentimentos e vida 
moral. 

 B1.10. Valores éticos e 
capacidade de 
autocontrol emocional. 

 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. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Coñece o 
concepto de 
intelixencia 
emocional 

 VEB1.5.2. Explica en 
que consisten as 
emocións e os 
sentimentos, e como se 
relacionan coa vida 
moral. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Relaciona o 
concepto de 
moralidade cos 
sentimentos 

 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 

 1º Trimestre  Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Traballa en 
grupo a relación 
entre o 
autocontrol das 
emocións e os 
valores éticos 

 B1.11. Habilidades 
emocionais segundo 
Goleman. 

 B1.12. Habilidades 
emocionais e virtudes 
éticas. 

 B1.13. Introspección: 
autocoñecemento, 

 B1.6. Estimar a 
importancia do 
desenvolvemento da 
intelixencia emocional e 
a súa influencia na 
construción da 
personalidade e o seu 
carácter moral, con 
capacidade de empregar 

 VEB1.6.1. Comprende 
en que consisten as 
habilidades emocionais 
que, segundo Goleman, 
debe desenvolver o ser 
humano, e elabora un 
esquema explicativo 
arredor do tema, en 
colaboración en grupo.  

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo en 
grupo 

 Presentacións 

 Esquematiza as 
competencias 
emocionais 



 

Valores éticos. 1º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

autocontrol e 
autonomía. 

a introspección para 
recoñecer emocións e 
sentimentos no seu 
interior, para mellorar as 
súas habilidades 
emocionais. 

 VEB1.6.2. Relaciona o 
desenvolvemento das 
habilidades emocionais 
coa adquisición das 
virtudes éticas, tales 
como a perseveranza, a 
prudencia, a autonomía 
persoal, a temperanza, 
a fortaleza da vontade, 
a honestidade cun 
mesmo, o respecto á 
xustiza e a fidelidade 
aos propios principios 
éticos, entre outras. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Presentacións 

 Reflexiona sobre 
si mesmo e as 
súas emocións 
na busca de 
automotivación 

 VEB1.6.3. Emprega a 
introspección como 
medio para recoñecer 
as propias emocións, os 
sentimentos e os 
estados de ánimo, coa 
finalidade de ter un 
maior control deles e ser 
capaz de automotivarse, 
converténdose no dono 
da propia conduta.  

 B1.14. Construción da 
identidade propia 
consonte valores éticos. 

 B1.15. Persoa como 
proxecto vital. 

 B1.7. Comprender e 
apreciar a capacidade 
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 
capacidade que posúe 
para modelar a propia 
identidade e facer de si 
mesmo/a unha persoa 
xusta, sincera, tolerante, 
amable, xenerosa, 
respectuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., 
nunha palabra, digna de 
ser apreciada por si 
mesmo/a. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Traballa sobre os 
valores que 
desexa 
conformen a súa 
vida futura 

 VEB1.7.2. Deseña un 
proxecto de vida persoal 
conforme o modelo de 
persoa que quere ser e 
os valores éticos que 
desexa adquirir, facendo 
que a súa propia vida 
teña un sentido. 

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

 B2.1. A natureza social 
do ser humano. 

 B2.2. Relación dialéctica 
entre individuo e 
sociedade. 

 B2.3. Os valores éticos 
como guías das relación 
interpersoais na 
sociedade. 

 B2.1. Coñecer os 
fundamentos da 
natureza social do ser 
humano e a relación 
dialéctica que se 
establece entre este e a 
sociedade, estimando a 
importancia dunha vida 
social dirixida polos 
valores éticos. 

 VEB2.1.1. Explica por 
que o ser humano é 
social por natureza e 
valora as consecuencias 
que ten este feito na 
súa vida persoal e 
moral. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Valora ao ser 
humano como 
ser social 
obligado 

 VEB2.1.2. Discirne e 
expresa, en pequenos 
grupos, sobre a 
influencia mutua que se 

 1º Trimestre  Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Trsbslls  sobre o 
papel do 
individuo na 



 

Valores éticos. 1º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

establece entre o 
individuo e a sociedade. 

sociedade 

 VEB2.1.3. Achega 
razóns que 
fundamenten a 
necesidade de 
establecer uns valores 
éticos que guíen as 
relacións interpersoais e 
utiliza a iniciativa 
persoal para elaborar, 
mediante soportes 
informáticos, unha 
presentación gráfica das 
súas conclusións sobre 
este tema.  

 1º Trimestre 

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

 B2.5. Valores inculcados 
polos axentes sociais na 
configuración da 
personalidade. 

 B2.6. Necesidade da 
crítica racional para 
alcanzar valores éticos 
universais, 
exemplificados na 
DUDH e baseados na 
dignidade humana. 

 B2.2. Describir e valorar 
a importancia da 
influencia do contorno 
social e cultural no 
desenvolvemento moral 
da persoa, a través da 
análise do papel que 
desempeñan os axentes 
sociais. 

 VEB2.2.1. Describe o 
proceso de socialización 
e valora a súa 
importancia na 
interiorización individual 
dos valores e as normas 
morais que rexen a 
conduta da sociedade 
en que vive.  

 1º Trimestre  Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 

 Diserta sobre os 
efectos da 
sociedade na 
conducta do 
individuo e fai 
unha 
presentación 
sinxela  

 VEB2.2.2. Exemplifica, 
en colaboración en 
grupo, a influencia que 
teñen na configuración 
da personalidade os 
valores morais 
inculcados polos 
axentes sociais, entre 
eles a familia, a escola, 
os amigos e os medios 
de comunicación 
masiva, elaborando un 
esquema e conclusións, 
utilizando soportes 
informáticos. 

 1º Trimestre 

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

 1º Trimestre  Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Respecta as 
críticas e critica 
racionalmente 
aos que opinan 
diferente 

 B2.7. Diferenza entre a 
vida privada (regulada 
pola ética) e a vida 
pública (regulada polo 

 B2.3. Distinguir na 
persoa os ámbitos da 
vida privada e da vida 
pública, a primeira 

 VEB2.3.1. Define os 
ámbitos da vida privada 
e a pública, así como o 
límite da liberdade 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Comprende a 
diferenza entre o 
público e o 
privado 



 

Valores éticos. 1º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

dereito). Límites da 
liberdade nos dous 
ámbitos. 

regulada pola ética e a 
segunda polo dereito, 
coa finalidade de 
identificar os límites da 
liberdade persoal e 
social. 

humana, en ambos os 
casos. 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 B2.8. Habilidades 
emocionais de Goleman 
e valores éticos que 
atinxen ás relación 
humanas. 

 B2.4. Relacionar e 
valorar a importancia 
das habilidades da 
intelixencia emocional 
sinaladas por Goleman, 
en relación coa vida 
interpersoal, e 
establecer o seu vínculo 
cos valores éticos que 
enriquecen as relacións 
humanas. 

 VEB2.4.1. Comprende a 
importancia que para 
Goleman ten a 
capacidade de 
recoñecer as emocións 
alleas e a de controlar 
as relacións 
interpersoais, e elabora 
un resumo esquemático 
sobre o tema. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Utiliza a 
intelixencia 
emocional 
para manexar 
axeitadament
e as relacións 

 B2.9. Asertividade fronte 
a agresividade e a 
inhibición. 

 B2.10. Asertividade e 
respecto á dignidade 
das outras persoas. 

 B2.11. Asertividade e 
outras habilidades 
sociais. 

 B2.5. Utilizar a conduta 
asertiva e as habilidades 
sociais, coa finalidade 
de incorporar á súa 
personalidade algúns 
valores e virtudes éticas 
necesarias no 
desenvolvemento dunha 
vida social máis xusta e 
enriquecedora. 

 VEB2.5.1. Explica en 
que consiste a conduta 
asertiva, facendo unha 
comparación co 
comportamento 
agresivo ou inhibido, e 
adopta como principio 
moral fundamental, nas 
relacións interpersoais, 
o respecto á dignidade 
das persoas. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Traballa a 
asertividade en 
contraposición 
coa agresividade 

 VEB2.5.2. Amosa, nas 
relacións interpersoais, 
unha actitude de 
respecto cara ao dereito 
que todos os seres 
humano teñen a sentir, 
pensar e actuar de 
forma diferente, a 
equivocarse, a gozar do 
tempo de descanso, a 
ter unha vida privada, a 
tomar as súas propias 
decisións, etc., e 
nomeadamente a ser 
valorado de forma 
especial polo simple 
feito de ser persoa, sen 
discriminar nin 
menosprezar a ninguén, 
etc. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Diserta sobre as 
habilidades 
sociais 
respetando as 
opinións dos 
compañeiros e 
empregando 
técnicas 
asertivas 

 VEB2.5.3. Emprega, en 
diálogos curtos reais ou 
inventados, habilidades 
sociais como a empatía, 
a escoita activa, a 
interrogación asertiva, 
etc., coa finalidade de 
que aprenda a utilizalos 
de forma natural na súa 
relación coas demais 
persoas.  



 

Valores éticos. 1º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

 VEB2.5.4. Exercita 
algunhas técnicas de 
comunicación 
interpersoal, mediante a 
realización de diálogos 
orais, tales como a 
forma axeitada de dicir 
non, o disco raiado, o 
banco de néboa, etc., 
co obxecto de 
dominalas e poder 
utilizalas no momento 
adecuado. 

 B2.12. Valores e 
virtudes éticas nas 
relación interpersoais. 

 B2.13. Deber moral e 
cívico do auxilio. 

 B2.6. Xustificar a 
importancia dos valores 
e das virtudes éticas 
para conseguir unhas 
relacións interpersoais 
xustas, respectuosas e 
satisfactorias. 

 VEB2.6.1. Identifica a 
adquisición das virtudes 
éticas como unha 
condición necesaria 
para lograr unhas boas 
relacións interpersoais, 
entre elas a prudencia, 
a lealdade, a 
sinceridade, a 
xenerosidade, etc. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  
 

 Relaciona os 
valores éticos 
que interveñen 
nas  relacións 
interpersoais 

 VEB2.6.2. Elabora unha 
lista con algúns valores 
éticos que deben estar 
presentes nas relacións 
entre o individuo e a 
sociedade, tales como 
responsabilidade, 
compromiso, tolerancia, 
pacifismo, lealdade, 
solidariedade, 
prudencia, respecto 
mutuo, xustiza, etc. 

 VEB2.6.3. Destaca o 
deber moral e cívico que 
todas as persoas teñen 
de prestar auxilio e 
socorro a outras cuxa 
vida, liberdade e 
seguridade estean en 
perigo de xeito 
inminente, colaborando 
na medida das súas 
posibilidades a prestar 
primeiros auxilios, en 
casos de emerxencia. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Valora o seu 
papel moral e 
cívico cara aos 
demais 

Bloque 3. A reflexión ética 

 B3.1. Diferenzas entre 
ética e moral. 
Importancia da reflexión 
ética. 

 B3.1. Distinguir entre 
ética e moral, sinalando 
as semellanzas e as 
diferenzas entre elas e 
estimando a importancia 
da reflexión ética como 
un saber práctico 
necesario para guiar de 
forma racional a conduta 
do ser humano á súa 

 VEB3.1.1. Recoñece as 
diferenzas entre a ética 
e a moral. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Compara os 
conceptos de 
ética e moral 

 VEB3.1.2. Achega 
razóns que xustifiquen a 
importancia da reflexión 
ética. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Comprende a 
importancia da 
reflexión moral 
no desenvolve-



 

Valores éticos. 1º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

plena realización. mento da persoa 

 B3.2. Conduta instintiva 
animal e o 
comportamento racional, 
libre e moral do ser 
humano. 

 B3.2. Destacar o 
significado e a 
importancia da natureza 
moral do ser humano, 
tomando conciencia da 
necesidade que ten de 
normas éticas. 

 VEB3.2.1. Distingue 
entre a conduta 
instintiva do animal e o 
comportamento racional 
e libre do ser humano, 
destacando a magnitude 
das súas diferenzas e 
apreciando as 
consecuencias que 
estas teñen na vida das 
persoas. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Relaciona a 
conducta 
racional co ser 
humano e o 
diferenza do 
comportamento 
instintivo animal 

 B3.3. Liberdade e 
concepto de persoa. 

 B3.4. Influencia na 
liberdade da intelixencia 
e da vontade. 

 B3.5. Factores 
biolóxicos, psicolóxicos, 
sociais, culturais e 
ambientais, que inflúen 
no desenvolvemento da 
intelixencia e a vontade, 
nomeadamente o papel 
da educación. 

 B3.3. Recoñecer que a 
liberdade constitúe a 
raíz da estrutura moral 
na persoa e apreciar o 
papel que a intelixencia 
e a vontade teñen como 
factores que 
incrementan a 
capacidade de 
autodeterminación. 

 VEB3.3.1. Describe a 
relación entre a 
liberdade e o concepto 
de persoa. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Distingue a 
liberdade como 
una 
característica da 
persoa 

 VEB3.3.2. Analiza e 
valora a influencia que 
teñen na liberdade 
persoal a intelixencia, 
que nos permite 
coñecer posibles 
opcións para elixir, e a 
vontade, que nos dá a 
fortaleza suficiente para 
facer o que temos 
decidido facer. 

 2º Trimestre 
 2º Trimestre 

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Analisa a 
influenza dos 
factores 
xenéticos, 
psicolóxicos, 
sociais, culturais 
e ambientaisq no 
desenvolvement
o da intelixencia 
e a vontade para 
conseguir os 
nosos fins 

 VEB3.3.3. Analiza 
algúns factores 
biolóxicos, psicolóxicos, 
sociais, culturais e 
ambientais, que inflúen 
no desenvolvemento da 
intelixencia e a vontade, 
nomeadamente o papel 
da educación, e expón 
as súas conclusións de 
forma clara, mediante 
unha presentación 
realizada con soportes 
informáticos e 
audiovisuais. 

 B3.6. Valores. O seu 
papel na vida individual 
e colectiva. 

 B3.7. Clases de valores. 
 B3.8. Xerarquías de 

valores. 

 B3.4. Xustificar e 
apreciar o papel dos 
valores na vida persoal e 
social, resaltando as 
súas características, a 
súa clasificación e a súa 
xerarquía, coa finalidade 
de comprender a súa 
natureza e a súa 
importancia. 

 VEB3.4.1. Explica o que 
son os valores e as 
súas principais 
características, e 
aprecia a súa 
importancia na vida 
individual e colectiva 
das persoas. 

 3º Trimestre  Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Traballa e 
analisa de xeito 
racional sobre os 
valores dende o 
punto de vista 
individual e 
social, a súa 
xerarquía e 
características 

 VEB3.4.2. Procura e 
selecciona información 
sobre a existencia de 
clases de valores: 
relixiosos, afectivos, 
intelectuais, vitais, etc. 



 

Valores éticos. 1º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

 VEB3.4.3. Realiza, en 
traballo en grupo, unha 
xerarquía de valores, 
explicando a súa 
fundamentación 
racional, mediante unha 
exposición usando 
medios informáticos ou 
audiovisuais. 

 B3.9. Carácter distintivo 
dos valores éticos. 

 B3.5. Resaltar a 
importancia dos valores 
éticos, as súas 
especificacións e a súa 
influencia na vida 
persoal e social do ser 
humano, destacando a 
necesidade de ser 
recoñecidos e 
respectados por todos. 

 VEB3.5.1. Explica a 
diferenza entre os 
valores éticos e o resto 
dos valores, e valora a 
importancia para a 
persoa dos valores 
éticos. 

 3º Trimestre  Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Descubre qué 
valores éticos 
son importantes  
para el/ela e os 
seus 
compañeiros 

 B3.10. Valores e normas 
éticas, e os seus efectos 
beneficiosos para a 
persoa e para a 
comunidade. 

 B3.6. Tomar conciencia 
da importancia dos 
valores e das normas 
éticas, como guía da 
conduta individual e 
social, asumindo a 
responsabilidade de 
difundilos e promovelos 
polos beneficios que 
proporcionan á persoa e 
á comunidade. 

 VEB3.6.1. Destaca 
algunhas das 
consecuencias 
negativas que, a nivel 
individual e comunitario, 
ten a ausencia de 
valores e normas éticas, 
tales como o egoísmo, a 
corrupción, a mentira, o 
abuso de poder, a 
intolerancia, a 
insolidariedade, a 
violación dos dereitos 
humanos, etc. 

 3º Trimestre  Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
  

 Discute de xeito 
respetuoso e 
racional sobre as 
consecuancias 
negativas da 
ausencia de 
valores  

 VEB3.6.2. Emprende, 
utilizando a iniciativa 
persoal e a colaboración 
en grupo, a 
organización e o 
desenvolvemento dunha 
campaña no seu medio, 
co fin de promover o 
recoñecemento dos 
valores éticos como 
elementos fundamentais 
do pleno 
desenvolvemento 
persoal e social. 

 3º Trimestre  Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 

 Promove no 
centro campañas 
dando peso 
específico aos 
valores éticos 
como elementos 
fundamentais no 
desenvolvement
o persoal 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos 
humanos 

 B5.1. Preámbulo da 
DUDH: a dignidade das 
persoas como 
fundamento dos seus 
dereitos universais, 
inalienables e innatos. 

 B5.1. Identificar, no 
preámbulo da DUDH, o 
respecto á dignidade 
das persoas e os seus 
atributos esenciais como 
o fundamento do que 
derivan todos os 
dereitos humanos. 

 VEB5.1.1. Explica e 
aprecia en que consiste 
a dignidade que esta 
declaración recoñece ao 
ser humano como 
persoa, posuidora duns 
dereitos universais, 
inalienables e innatos, 
mediante a lectura do 
seu preámbulo. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Probas escritas/ 
orais 

 Comprende o 
significado da 
dignidade 
humana según a 
DUDH 



 

Valores éticos. 1º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

 B5.2. Dereitos da muller: 
patróns económicos e 
socioculturais que 
fomentaron a violencia e 
desigualdade de xénero. 

 B5.3. Dereitos da 
infancia. 

 B5.2. Estimar a 
importancia do problema 
actual do exercicio dos 
dereitos da muller e da 
infancia en grande parte 
do mundo, coñecendo 
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 
fomentaron a violencia e 
a desigualdade de 
xénero. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Explica de seito 
sinxelo a historia 
dos dereitos da 
muller en 
España 

 VEB5.2.2. Xustifica a 
necesidade de actuar en 
defensa dos dereitos da 
infancia, loitando contra 
a violencia e o abuso do 
que nenos e as nenas 
son vítimas no século 
XXI, tales como o abuso 
sexual, o traballo 
infantil, ou a súa 
utilización como 
soldados/as, etc. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Valora a 
protección dos 
menores como 
ferramenta para 
evitar a perda 
dos seus 
dereitos 

 VEB5.2.3. Emprende, 
en colaboración en 
grupo, a elaboración 
dunha campaña contra 
a discriminación da 
muller e a violencia de 
xénero no seu medio 
familiar, escolar e social, 
e avalía os resultados 
obtidos. 

 3º Trimestre  Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 

 Emprende 
campañas en 
contra a 
discriminación e 
a violencia de 
xénero 

 B5.4. Organizacións que 
traballan polos dereitos 
humanos: institucións 
internacionais e ONG. 

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

 VEB5.3.1. Indaga, en 
traballo en colaboración, 
sobre o traballo de 
institucións e 
voluntarios/as que, en 
todo o mundo, traballan 
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 
conclusións. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Valora o traballo 
das institucións 
en prol dos 
dereitos 
humanos 

 
 

Valores éticos. 2º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 B1.1. Conceptos de 
persoa achegados 
pola filosofía. 

 B1.1. Construír un 
concepto de 
persoa, consciente 
de que esta é 

 VEB1.1.1. Sinala as 
dificultades para definir o 
concepto de persoa, 
analizando algunhas 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Compara 
diferentes 
definicións de 
persoa. 



 

Valores éticos. 2º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

indefinible, 
valorando a 
dignidade que 
posúe polo feito de 
ser libre. 

definicións achegadas por 
filósofos/as. 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 B1.2. Visión kantiana: 
a persoa como 
suxeito autónomo e 
como un fin en si 
mesma. 

 B1.2. Identificar os 
conceptos de 
heteronomía e 
autonomía, 
mediante a 
concepción 
kantiana da 
persoa, coa 
finalidade de 
valorar a súa 
importancia e 
aplicala na 
realización da vida 
moral. 

 VEB1.2.1. Explica a 
concepción kantiana do 
concepto de persoa, como 
suxeito autónomo capaz de 
ditar as súas propias normas 
morais. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Traballa o 
concepto 
kantiano de 
persoa 

 VEB1.2.2. Comenta e valora 
a idea de Kant ao concibir a 
persoa como un fin en si 
mesma, rexeitando a 
posibilidade de ser tratada 
por outros como instrumento 
para alcanzar fins alleos a 
ela. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Valora 
nevativamente a 
utilización dos 
seres humanos 

 B1.3. Noción 
aristotélica da 
virtude: relación cos 
actos, os hábitos e o 
carácter. Virtudes 
éticas. 

 B1.3. Entender a 
relación entre os 
actos, os hábitos e 
o desenvolvemento 
do carácter, 
mediante a 
comprensión do 
concepto de 
virtude en 
Aristóteles e, en 
especial, o relativo 
ás virtudes éticas, 
pola importancia 
que teñen no 
desenvolvemento 
da personalidade. 

 VEB1.3.1. Sinala en que 
consiste a virtude e as súas 
características en Aristóteles, 
indicando a súa relación cos 
actos, os hábitos e o 
carácter. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Traballa o 
concepto de 
virtude  e as 
suas 
características 

 VEB1.3.2. Enumera algúns 
dos beneficios que, segundo 
Aristóteles, achegan as 
virtudes éticas ao ser 
humano, identifica algunhas 
destas e ordénaas segundo 
un criterio racional. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Coñece os 
beneficios das 
virtudes éticas 
do ser humano 

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

 B2.1. Diferenzas 
entre ética e dereito. 

 B2.2. Posibles 
conflitos entre os 
valores que regulan a 
vida privada e os que 
regulan a vida 
pública. 

 B2.1. Distinguir, na 
persoa, os ámbitos 
da vida privada e 
da vida pública, a 
primeira regulada 
pola ética e a 
segunda polo 
dereito, coa 
finalidade de 
identificar os 
límites da liberdade 
persoal e social. 

 VEB2.1.1. Distingue entre os 
ámbitos de acción que 
corresponden á ética e ao 
dereito, e expón as súas 
conclusións mediante unha 
presentación elaborada con 
medios informática. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Expresa as 
diferenzas enre 
ética e dereito.  

 VEB2.1.2. Reflexiona arredor 
do problema da relación 
entre estes dous campos, o 
privado e o público, e a 
posibilidade de que exista un 
conflito de valores éticos 
entre ambos, así como a 
forma de atopar unha 
solución baseada nos 
valores éticos, 
exemplificando de maneira 
concreta tales casos, e 
expón as súas posibles 
solucións fundamentadas 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Reflexiona 
sobre os límites 
que separan o 
privado do 
público 



 

Valores éticos. 2º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

eticamente. 

Bloque 3. A reflexión ética 

 B3.1. Diferenza entre 
ética e moral. 

 B3.2. Reflexión ética 
como guía racional 
de conduta. 

 B3.1. Distinguir 
entre ética e moral, 
sinalando as 
semellanzas e as 
diferenzas entre 
elas, e estimando a 
importancia da 
reflexión ética 
como un saber 
práctico necesario 
para guiar de xeito 
racional a conduta 
do ser humano á 
súa plena 
realización. 

 VEB3.1.1. Recoñece as 
diferenzas entre a ética e a 
moral, no que se refire á súa 
orixe e á súa finalidade. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Probas escritas/ 
orais 

 Traballa os 
conceptos de 
ética e moral 

 VEB3.1.2. Achega razóns 
que xustifiquen a importancia 
da reflexión ética, como unha 
guía racional de conduta 
necesaria na vida do ser 
humano, expresando de 
forma apropiada os 
argumentos en que se 
fundamenta. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Diserta sobre a 
importancia da 
reflexión ética 

 B3.3. Estrutura moral 
da persoa. 

 B3.4. Etapas do 
desenvolvemento 
moral en Piaget e 
Köhlberg. Paso da 
heteronomía á 
autonomía moral. 

 B3.2. Destacar o 
significado e a 
importancia da 
natureza moral do 
ser humano, 
analizando as súas 
etapas de 
desenvolvemento e 
tomando 
conciencia da 
necesidade que 
ten de normas 
éticas, libre e 
racionalmente 
asumidas, como 
guía do seu 
comportamento. 

 VEB3.2.1. Sinala en que 
consiste a estrutura moral da 
persoa como ser racional e 
libre, razón pola que esta é 
responsable da súa conduta 
e das consecuencias desta. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Relaciona a 
moral coa 
conducta 
individual e as 
consecuencias 
dos seus actos 

 VEB3.2.2. Explica as tres 
etapas do desenvolvemento 
moral na persoa, segundo a 
teoría de Piaget ou a de 
Köhlberg, e as 
características propias de 
cada unha, destacando 
como se pasa da 
heteronomía á autonomía 
moral. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  
 

 Traballa as 
etapas do 
desenvolvement
o da persoa 

 B3.5. A liberdade 
como raíz da 
estrutura moral da 
persoa. 

 B3.3. Recoñecer 
que a liberdade 
constitúe a raíz da 
estrutura moral na 
persoa, e apreciar 
o papel da 
intelixencia e da 
vontade como 
factores que 
incrementan a 
capacidade de 
autodeterminación. 

 VEB3.3.1. Describe a 
relación entre a liberdade e 
os conceptos de persoa e 
estrutura moral. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Relaciona os 
conceptos de 
persoa, moral e 
liberdade 

 B3.6. Características 
distintivas dos 
valores éticos. 

 B3.7. Valores éticos 
e dignidade humana. 

 B3.4. Resaltar a 
importancia dos 
valores éticos, as 
súas 
especificacións e a 
súa influencia na 
vida persoal e 
social do ser 
humano, 
destacando a 
necesidade de ser 
recoñecidos e 
respectados por 

 VEB3.4.1. Describe as 
características distintivas dos 
valores éticos, utilizando 
exemplos concretos deles e 
apreciando a súa relación 
esencial coa dignidade 
humana e a conformación 
dunha personalidade xusta e 
satisfactoria. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Elabora un 
listado razonado 
das 
características 
dos valores 
éticos que 
considera 
esencias en 
relación coa 
dignidade e a 
personalidade 

 VEB3.4.2. Emprega o  2º Trimestre  Traballos en  Organiza unha 



 

Valores éticos. 2º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

todos. 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.  

grupo 
 Presentacións 

campaña de 
divulgación 
sobre os valores 
éticos e a 
importancia de 
respetalos 

 B3.8. Normas. 
Especificidade das 
normas éticas. 

 B3.9. Relativismo 
moral dos sofistas. 

 B3.10. 
Intelectualismo moral 
en Sócrates e Platón. 

 B3.11. Relativismo 
moral fronte a 
obxectivismo moral. 

 B3.5. Establecer o 
concepto de 
normas éticas e 
apreciar a súa 
importancia, 
identificando as 
súas 
características e a 
natureza da súa 
orixe e validez, 
mediante o 
coñecemento do 
debate ético que 
existiu entre 
Sócrates e os 
sofistas. 

 VEB3.5.1. Define o concepto 
de norma e de norma ética, 
distinguíndoa das normas 
xurídicas, relixiosas, etc. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Probas escritas/ 
orais 

 Discrimina as 
normas éticas 
doutro tipo de 
normas 

 VEB3.5.2. Sinala quen foron 
os sofistas e algúns dos 
feitos e das razóns en que se 
fundamentaba a súa teoría 
relativista da moral, 
destacando as 
consecuencias que esta ten 
na vida das persoas. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballa na 
orixe e 
evolución das 
normas éticas 

 VEB3.5.3. Coñece os 
motivos que levaron a 
Sócrates a afirmar o 
"intelectualismo moral", e 
explica en que consiste e a 
postura de Platón ao 
respecto. 

 VEB3.5.4. Compara o 
relativismo e o obxectivismo 
moral apreciando a vixencia 
destas teorías éticas na 
actualidade, e expresa 
opinións de forma 
argumentada.  

 B3.12. Clasificación 
das teorías éticas: 
éticas de fins e éticas 
procedementais. 

 B3.13. A ética de 
Epicuro como ética 
de fins. 

 B3.6. Explicar as 
características e os 
obxectivos das 
teorías éticas, así 
como a súa 
clasificación en 
éticas de fins e 
procedementais, 
sinalando os 
principios máis 
destacados do 
hedonismo de 
Epicuro. 

 VEB3.6.1. Enuncia os 
elementos distintivos das 
"teorías éticas" e argumenta 
a súa clasificación en éticas 
de fins e éticas 
procedementais, e elabora 
un esquema coas súas 
características máis 
destacadas. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Contrasta as 
éticas 
traballadas con 
anterioridade 
con equelas que 
se levan a cabo 
co objectivo de 
acadar un fin 

 VEB3.6.2. Enuncia os 
aspectos fundamentais da 
teoría hedonista de Epicuro e 
os valores éticos que 
defende, destacando as 
características que a 
identifican como unha ética 
de fins. 

 VEB3.6.3. Elabora, en 
colaboración co grupo, 
argumentos a favor e/ou en 
contra do epicureísmo, e 
expón as súas conclusións 
cos argumentos racionais 
correspondentes. 



 

Valores éticos. 2º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

 B3.14. O 
eudemonismo 
aristotélico como 
ética de fins. 

 B3.15. O ben 
supremo da persoa 
en Aristóteles e as 
tres tendencias da 
alma. 

 B3.7. Entender os 
principais aspectos 
do eudemonismo 
aristotélico, 
identificándoo 
como unha ética 
de fins e valorando 
a súa importancia 
e a vixencia 
actuais. 

 VEB3.7.1. Explica o 
significado do termo 
"eudemonismo" e o que para 
Aristóteles significa a 
felicidade como ben 
supremo, e elabora e 
expresa conclusións. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballa as 
teorías que 
xustifican a 
busca da 
felicidade e a 
plenitude 
persoal e as 
clasifica na ética 
de fins  VEB3.7.2. Distingue os tres 

tipos de tendencias que hai 
no ser humano, segundo 
Aristóteles, e a súa relación 
co que el considera como 
ben supremo da persoa. 

 VEB3.7.3. Achega razóns 
para clasificar o 
eudemonismo de Aristóteles 
dentro da categoría da ética 
de fins. 

 B3.16. 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. 

 B3.8. Comprender 
os elementos máis 
significativos da 
ética utilitarista e a 
súa relación co 
hedonismo de 
Epicuro, 
clasificándoa como 
unha ética de fins e 
elaborando 
argumentos que 
apoien a súa 
valoración persoal 
arredor desta 
formulación ética. 

 VEB3.8.1. Fai unha 
recensión das ideas 
fundamentais da ética 
utilitarista: o principio de 
utilidade, o concepto de 
pracer, a compatibilidade do 
egoísmo individual co 
altruísmo universal e a 
localización do valor moral 
nas consecuencias da 
acción, entre outras. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballa o 
utilitarismo 
como ética de 
fins  

 VEB3.8.2. Enumera as 
características que fan do 
utilitarismo e do epicureísmo 
unhas éticas de fins. 

 VEB3.8.3. Argumenta 
racionalmente as súas 
opinións sobre a ética 
utilitarista. 

Bloque 4. A xustiza e a política 

 B4.1. Relación entre 
ética, política e 
xustiza no 
pensamento 
aristotélico. 

 B4.2. Semellanzas, 
diferenzas e 
relacións entre 
valores éticos e 
valores cívicos. 

 B4.1. Comprender 
e valorar a 
importancia da 
relación entre os 
conceptos de ética, 
política e xustiza, 
mediante a análise 
e a definición 
destes termos, 
destacando o 
vínculo entre eles 
no pensamento de 
Aristóteles. 

 VEB4.1.1. Explica e aprecia 
as razóns que dá Aristóteles 
para establecer un vínculo 
necesario entre ética, política 
e xustiza. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Relaciona a 
ética coa xustiza 
e a política  

 VEB4.1.2. Utiliza e 
selecciona información sobre 
os valores éticos e cívicos, 
identificando e apreciando as 
semellanzas, as diferenzas e 
as relacións entre eles. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Contrasta os 
valores éticos e 
cívicos 

 B4.3. A política de 
Aristóteles. 

 B4.4. Concepto 
aristotélico de xustiza 

 B4.2. Coñecer e 
apreciar a política 
de Aristóteles e as 
súas 
características 

 VEB4.2.1. Elabora, 
recorrendo á súa iniciativa 
persoal, unha presentación 
con soporte informático, 
sobre a política aristotélica 

 3º Trimestre 
 

 Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Traballa a 
relación entre a 
polítia e a 
xustiza e o ben 



 

Valores éticos. 2º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

e a súa relación co 
ben común e a 
felicidade. 

esenciais, e 
entender o seu 
concepto de 
xustiza e a súa 
relación co ben 
común e a 
felicidade, 
elaborando un 
xuízo crítico sobre 
a perspectiva deste 
filósofo. 

como unha teoría 
organicista, cunha finalidade 
ética e que atribúe a función 
educativa ao Estado.  

 común 

 VEB4.2.2. Selecciona e usa 
información, en colaboración 
co grupo, para entender e 
apreciar a importancia que 
Aristóteles lle dá á xustiza 
como valor ético no que se 
fundamenta a lexitimidade do 
Estado e a súa relación coa 
felicidade e o ben común, e 
expón as súas conclusións 
persoais debidamente 
fundamentadas.  

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos 
humanos 

 B5.1. Relacións entre 
ética e dereito. 

 B5.1. Sinalar a 
vinculación entre a 
ética, o dereito e a 
xustiza, a través do 
coñecemento das 
súas semellanzas, 
diferenzas e 
relacións. 

 VEB5.1.1. Procura e 
selecciona información en 
páxinas web, para identificar 
as diferenzas, as 
semellanzas e os vínculos 
entre a ética e o dereito.  

 3º Trimestre  Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Traballa a 
relación dentre 
a ética e o 
dereito 

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

 B6.1. Dimensión 
moral da ciencia e da 
tecnoloxía polo seu 
impacto en todos os 
ámbitos da vida 
humana. 

 B6.2. Valores 
recollidos na DUDH 
como criterio para 
fixar límites á 
investigación 
científico-tecnolóxica. 

 B6.1. Recoñecer a 
importancia da 
dimensión moral 
da ciencia e a 
tecnoloxía, así 
como a necesidade 
de establecer 
límites éticos e 
xurídicos, coa 
finalidade de 
orientar a súa 
actividade 
consonte os 
valores defendidos 
pola DUDH. 

 VEB6.1.1. Utiliza información 
de distintas fontes para 
analizar a dimensión moral 
da ciencia e a tecnoloxía, 
avaliando o impacto positivo 
e negativo que estas poden 
ter en todos os ámbitos da 
vida humana (social, 
económico, político, ético e 
ecolóxico, etc.).  

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Analisa a 
relación 
positiva/negativ
a que a ciencia 
e a tecnoloxía 
teñen nos 
ámbitos da vida 
humana 

 VEB6.1.2. Achega 
argumentos que 
fundamenten a necesidade 
de pór límites éticos e 
xurídicos á investigación 
práctica, tanto científica 
como tecnolóxica, tomando a 
dignidade humana e os 
valores éticos recoñecidos 
na DUDH como criterio 
normativo. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Diserta 
razoadamente 
sobre a 
necesidade ou 
no de limitar a 
investigación 
científico-
tecnolóxica en 
relación cos 
dereitos 
humanos 

 VEB6.1.3. Recorre á súa 
iniciativa persoal para expor 
as súas conclusións sobre o 
tema tratado, utilizando 
medios informáticos e 
audiovisuais, de xeito 
argumentado e ordenado 
racionalmente.  



 

Valores éticos. 2º de ESO  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de 
consecución 

 B6.3. Problemas da 
tecnodependencia. 

 B6.2. Entender e 
valorar o problema 
da 
tecnodependencia 
e a alienación 
humana á que 
conduce. 

 VEB6.2.1. Destaca o 
problema e o perigo que 
representa para o ser 
humano a 
tecnodependencia, sinalando 
os seus síntomas e as súas 
causas, e estimando as súas 
consecuencias negativas, 
como unha adición 
incontrolada aos dispositivos 
electrónicos, aos videoxogos 
e ás redes sociais, que 
conduce as persoas cara a 
unha progresiva 
deshumanización. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 B e analisa usca 
información 
relativa á 
tecnodependenc
ia e á sua 
relación coa 
deshumanizació
n 

 B6.4. Dilemas morais 
que presentan os 
avances en medicina 
e biotecnoloxía. 

 B6.3. Utilizar os 
valores éticos 
contidos na DUDH 
no campo científico 
e tecnolóxico, coa 
finalidade de evitar 
a súa aplicación 
inadecuada e 
solucionar os 
dilemas morais que 
ás veces se 
presentan, 
nomeadamente no 
terreo da medicina 
e a biotecnoloxía. 

 VEB6.3.1. Analiza 
información seleccionada de 
diversas fontes, coa 
finalidade de coñecer en que 
consisten algúns dos 
avances en medicina e 
biotecnoloxía, que formulan 
dilemas morais (utilización 
de células nai, clonación, 
euxénese, etc.), sinalando 
algúns perigos que estes 
encerran de prescindir do 
respecto á dignidade 
humana e os seus valores 
fundamentais.  

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

  Traballa as 
consecuencias 
de algúns 
avances 
tecnolóxicos 
pectando as 
diversas 
opinións que o 
tema suscite no 
grupo 

 VEB6.3.2. Presenta unha 
actitude de tolerancia e 
respecto ante as opinións 
que se expresan na 
confrontación de ideas, coa 
finalidade de solucionar os 
dilemas éticos, sen esquecer 
a necesidade de empregar o 
rigor na fundamentación 
racional e ética de todas as 
alternativas de solución 
formuladas. 

 3º Trimestre 

 
 

Valores éticos. 3º ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de consecución 

Bloque 4. A xustiza e a política 

 B4.1. A democracia como 
forma de goberno na que 
se plasman os principios 
éticos da DUDH. 

 B4.2. O Estado de dereito. 
 B4.3. Léxico da unidade: 

democracia, 
cidadán/cidadá, soberanía, 
autonomía persoal, 
igualdade, xustiza, 
representatividade, etc. 

 B4.4. División de poderes. 

 B4.1. Xustificar 
racionalmente a 
necesidade dos 
valores e principios 
éticos contidos na 
DUDH, como 
fundamento 
universal das 
democracias 
durante os séculos 
XX e XXI, 
destacando as 

 VEB4.1.1. 
Fundamenta 
racionalmente e 
eticamente a 
elección da 
democracia 
como un sistema 
que está por riba 
doutras formas 
de goberno, polo 
feito de 
incorporar nos 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Comprende e 
analiza os valores 
democráticos 



 

Valores éticos. 3º ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de consecución 

A proposta de 
Montesquieu e a súa 
función de control do 
Estado por parte da 
cidadanía. 

súas 
características e a 
súa relación cos 
conceptos de 
"Estado de dereito" 
e "división de 
poderes". 

seus principios 
os valores éticos 
sinalados na 
DUDH.  

 VEB4.1.2. Define 
o concepto de 
"Estado de 
dereito" e 
establece a súa 
relación coa 
defensa dos 
valores éticos e 
cívicos na 
sociedade 
democrática. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Explica en que 
consiste o “Estado 
de Dereito” 

 VEB4.1.3. 
Describe o 
significado dos 
seguintes 
conceptos e 
establece a 
relación entre 
eles: 
democracia, 
cidadán/cidadá, 
soberanía, 
autonomía 
persoal, 
igualdade, 
xustiza, 
representatividad
e, etc. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Describe con 
propiedade e 
exactitude os 
conceptos 

 VEB4.1.4. 
Explica a división 
de poderes 
proposta por 
Montesquieu e a 
función que 
desempeñan o 
poder lexislativo, 
o executivo e o 
xudicial no 
Estado 
democrático, 
como 
instrumento para 
evitar o 
monopolio do 
poder político e 
como medio que 
permite aos 
cidadáns e ás 
cidadás o control 
do Estado. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Comprende a 
división de poderes 
e o seu 
funcionamento 

 B4.5. Deber moral da 
participación cidadá no 
exercicio da democracia. 

 B4.6. Riscos de 
democracias que violen os 
dereitos humanos. 

 B4.2. Recoñecer a 
necesidade da 
participación activa 
dos cidadáns e das 
cidadás na vida 
política do Estado 
coa finalidade de 
evitar os riscos 
dunha democracia 
que viole os 
dereitos humanos. 

 VEB4.2.1. 
Asume e explica 
o deber moral e 
civil que teñen os 
cidadáns e as 
cidadás de 
participar 
activamente no 
exercicio da 
democracia, coa 
finalidade de que 
se respecten os 
valores éticos e 
cívicos no seo do 
Estado. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Interioriza e expón 
a importancia da 
participación 
democrática 



 

Valores éticos. 3º ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de consecución 

 VEB4.2.2. Define 
a magnitude 
dalgúns dos 
riscos que 
existen nos 
gobernos 
democráticos 
cando non se 
respectan os 
valores éticos da 
DUDH 
(dexeneración en 
demagoxia, 
ditadura das 
maiorías, escasa 
participación 
cidadá, etc.) e 
formula posibles 
medidas para 
evitalos. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Distingue os riscos 
que existen nos 
gobernos 
democráticos 

 B4.7. A Constitución 
española: valores éticos 
nos que se fundamenta e 
conceptos preliminares 
que establece. 

 B4.3. Coñecer e 
valorar os 
fundamentos da 
Constitución 
española de 1978, 
identificando os 
valores éticos dos 
que parte e os 
conceptos 
preliminares que 
establece. 

 VEB4.3.1. 
Identifica e 
aprecia os 
valores éticos 
máis salientables 
nos que se 
fundamenta a 
Constitución 
española, e 
sinala a orixe da 
súa lexitimidade 
e a súa 
finalidade, 
mediante a 
lectura 
comprensiva e 
comentada do 
seu preámbulo. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Comprende 
adecuadamente os 
valores 
constitucionais 

 VEB4.3.2. 
Describe os 
conceptos 
preliminares 
delimitados na 
Constitución 
española e a súa 
dimensión ética 
(nación 
española, 
pluralidade 
ideolóxica ou 
papel e funcións 
atribuídas ás 
Forzas 
Armadas), a 
través da lectura 
comprensiva e 
comentada dos 
artigos 1 ao 9. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Explica con 
corrección os 
conceptos 
preliminares da 
Constitución 

 B4.8. Dereitos e liberdades 
públicas fundamentais na 
Constitución española. 

 B4.4. Amosar 
respecto pola 
Constitución 
española e 
identificar nela, 
mediante unha 
lectura explicativa 
e comentada, os 
dereitos e os 
deberes do 
individuo como 
persoa e cidadán 

 VEB4.4.1. Sinala 
e comenta a 
importancia dos 
"dereitos e as 
liberdades 
públicas 
fundamentais da 
persoa" 
establecidos na 
Constitución: 
liberdade 
ideolóxica, 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Recoñece e valora 
as libertades 
fundamentais da 
Constitución 



 

Valores éticos. 3º ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de consecución 

ou cidadá, 
apreciando a súa 
adecuación á 
DUDH, coa 
finalidade de 
asumir de xeito 
consciente e 
responsable os 
principios de 
convivencia que 
ben rexer no 
Estado español. 

relixiosa e de 
culto; carácter 
aconfesional do 
Estado; dereito á 
libre expresión 
de ideas e 
pensamentos; e 
dereito á reunión 
política e á libre 
asociación, e os 
seus límites. 

 B4.9. Adecuación da 
Constitución española aos 
principios éticos da DUDH. 

 B4.10. Deberes cidadáns 
na Constitución española. 

 B4.11. Responsabilidade 
fiscal e principios reitores 
da política social e 
económica na Constitución 
española. 

 B4.5. Sinalar e 
apreciar a 
adecuación da 
Constitución 
española aos 
principios éticos 
definidos pola 
DUDH, mediante a 
lectura comentada 
e reflexiva dos 
"dereitos e deberes 
dos cidadáns" 
(artigos do 30 ao 
38) e dos 
"principios reitores 
da política social e 
económica" 
(artigos do 39 ao 
52). 

 VEB4.5.1. 
Coñece e 
aprecia na 
Constitución 
española a súa 
adecuación á 
DUDH, e sinala 
os valores éticos 
en que se 
fundamentan os 
dereitos e os 
deberes dos 
cidadáns e das 
cidadás, así 
como os 
principios 
reitores da 
política social e 
económica. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Recoñece os 
valores éticos en 
que su fundamenta 
a Constitución e os 
deberes que 
establece 

 VEB4.5.2. 
Explica e asume 
os deberes 
cidadáns que 
establece a 
Constitución, e 
ordénaos 
segundo a súa 
importancia, 
xustificando a 
orde elixida.  

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Ordea e explica os 
deberes cidadáns 

 VEB4.5.3. 
Achega razóns 
para xustificar a 
importancia que 
ten, para o bo 
funcionamento 
da democracia, o 
feito de que os 
cidadáns as 
cidadás sexan 
conscientes non 
só dos seus 
dereitos, senón 
tamén das súas 
obrigas como un 
deber cívico, 
xurídico e ético. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Razoa 
adecuadamente  o 
feito de que os 
cidadáns as 
cidadás sexan 
conscientes non só 
dos seus dereitos, 
senón tamén das 
súas obrigas como 
un deber cívico, 
xurídico e ético. 

 VEB4.5.4. 
Recoñece a 
responsabilidade 
fiscal dos 
cidadáns e da 
cidadás, e a súa 
relación cos 
orzamentos 
xerais do Estado 
como un deber 
ético que 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Valora a 
responsabilidade 
fiscal dos cidadáns 
e da cidadás, e a 
súa relación cos 
orzamentos xerais 
do Estado como un 
deber ético 



 

Valores éticos. 3º ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de consecución 

contribúe ao 
desenvolvement
o do ben común. 

 B4.12. Estatuto de 
Autonomía de Galicia: 
título preliminar; título 
primeiro, capítulos I e II. 

 B4.6. Coñecer e 
valorar os 
elementos 
esenciais do 
Estatuto de 
autonomía de 
Galicia segundo 
aparece no seu 
título preliminar e 
no título primeiro, 
capítulos I e II. 

 VEB4.6.1. Sinala 
e comenta, a 
través do traballo 
colaborativo, os 
elementos 
esenciais do 
Estatuto de 
autonomía de 
Galicia recollidos 
no seu título 
preliminar. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Sabe explicar 
adecuadamente os 
elementos 
esenciais do 
Estatuto de 
autonomía de 
Galicia recollidos no 
seu título 
preliminar. 

 VEB4.6.2. 
Identifica e 
valora as 
características 
sinaladas no 
título I sobre o 
"poder galego". 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Recoñece as 
características do 
título I 

 VEB4.6.3. 
Identifica e 
valora as 
funcións e as 
características 
do Parlamento 
sinaladas no 
capítulo I, e da 
Xunta e a súa 
Presidencia, 
segundo o 
capítulo II. 

 1º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Analiza e valora as 
funcións e as 
características do 
Parlamento 

 B4.13. Desenvolvemento 
histórico da Unión Europea 
(UE): obxectivos e valores 
éticos en que se 
fundamenta, de acordo 
coa DUDH. 

 B4.14. Logros alcanzados 
pola UE en beneficio dos 
seus cidadáns e das súas 
cidadás. 

 B4.7. Coñecer os 
elementos 
esenciais da UE, 
analizando os 
beneficios 
recibidos e as 
responsabilidades 
adquiridas polos 
estados membros 
e a súa cidadanía, 
coa finalidade de 
recoñecer a súa 
utilidade e os 
logros alcanzados 
por esta. 

 VEB4.7.1. 
Describe a 
integración 
económica e 
política da UE, o 
seu 
desenvolvement
o histórico desde 
1951, os seus 
obxectivos e os 
valores éticos 
nos que se 
fundamenta, de 
acordo coa 
DUDH. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Expón 
axeitadamente o 
proceso de 
construción da UE 

 VEB4.7.2. 
Identifica e 
aprecia a 
importancia dos 
logros 
alcanzados pola 
UE e o beneficio 
que estes 
supuxeron para a 
vida dos 
cidadáns e das 
cidadás 
(anulación de 
fronteiras e 
restricións 
alfandegueiras, 
libre circulación 
de persoas e 
capitais, etc.), así 
como as obrigas 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Explica e asume a 
importancia da UE , 
os dereitos e 
obrigas que conleva 
a nosa pertenza a 
ela 



 

Valores éticos. 3º ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de consecución 

adquiridas en 
diferentes 
ámbitos 
(económico, 
político, da 
seguridade e a 
paz, etc.). 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH)  
e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

 B5.1. Relación 
entre ética e 
dereito. 

 B5.2. Relación 
entre legalidade 
e lexitimidade. 

 B5.1. Sinalar a 
vinculación 
entre a ética, o 
dereito e a 
xustiza, a través 
do 
coñecemento 
das súas 
semellanzas, 
diferenzas e 
relacións, e 
analizar o 
significado dos 
termos de 
legalidade e 
lexitimidade. 

 VEB5.1.1. Busca e selecciona 
información en páxinas web, 
para identificar as diferenzas, 
semellanzas e vínculos 
existentes entre a Ética e o 
Dereito, e entre a legalidade e 
a lexitimidade, elaborando e 
presentando conclusións 
fundamentadas. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Explica 
razoadamante os 
vínculos existentes 
entre a Ética e o 
Dereito, e entre a 
legalidade e a 
lexitimidade 

 B5.3. 
Xustificación das 
normas 
xurídicas. 

 B5.4. 
Convencionalism
o dos sofistas 

 B5.5. 
Iusnaturalismo. 
Iusnaturalismo 
de Locke. 

 B5.6. 
Iuspositivismo de 
Kelsen. 

 B5.2. Explicar o 
problema da 
xustificación das 
normas 
xurídicas, a 
través da 
análise das 
teorías do 
dereito natural 
ou 
iusnaturalismo, 
o 
convencionalis
mo e o 
positivismo 
xurídico, 
identificando a 
súa aplicación 
no pensamento 
xurídico de 
determinados/a
s filósofos/as, 
coa finalidade 
de ir 
conformando 
unha opinión 
argumentada 
sobre a 
fundamentación 
ética das leis. 

 VEB5.2.1. Elabora en grupo 
unha presentación con 
soporte dixital sobre a teoría 
iusnaturalista do dereito, o 
seu obxectivo e as súas 
características, identificando 
na teoría de Locke un 
exemplo desta no que se 
refire á orixe das leis 
xurídicas, a súa validez e as 
funcións que lle atribúe ao 
Estado. 

 2º Trimestre  Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 

 Explica e 
comprende as 
diferentes teorías 
do Dereito 

 VEB5.2.2. Destaca e valora, 
no pensamento sofista, a 
distinción entre "physis" e 
"nomos", describindo a súa 
contribución ao 
convencionalismo xurídico, e 
elabora conclusións 
argumentadas arredor deste 
tema. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Comprende no 
pensamento sofista, 
a distinción entre 
"physis" e "nomos", 

 VEB5.2.3. Analiza 
información sobre o 
positivismo xurídico de 
Kelsen, nomeadamente no 
relativo á validez das normas 
e dos criterios que utiliza, 
especialmente o de eficacia, e 
a relación que establece entre 
a ética e o dereito. 

 2º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Analiza o 
positivismo xurídico 
de Kelsen 

 VEB5.2.4. Recorre ao espírito 
emprendedor e á iniciativa 
persoal para elaborar unha 
presentación con medios 
informáticos, en colaboración 
co grupo, comparando as tres 
teorías do dereito e 
explicando as súas 
conclusións.  

 2º Trimestre  Presentacións  Elabora e expón a 
presentación 

 B5.7. 
Elaboración da 
DUDH e creación 
da ONU. 

 B5.3. Analizar o 
momento 
histórico e 
político que 

 VEB5.3.1. Explica a función 
da DUDH como un código 
ético recoñecido polos países 
integrantes da ONU, coa 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 

 Comprende a 
función e valora a 
importancia da 



 

Valores éticos. 3º ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de consecución 

Circunstancias 
históricas, 
obxectivos de 
ambos os 
acontecementos 
e papel da 
DUDH como 
código ético de 
conduta dos 
estados. 

impulsou a 
elaboración da 
DUDH e a 
creación da 
ONU, coa 
finalidade de 
entendela como 
unha 
necesidade do 
seu tempo, cuxo 
valor continúa 
vixente como 
fundamento 
ético universal 
da lexitimidade 
do dereito e dos 
estados. 

finalidade de promover a 
xustiza, a igualdade e a paz 
en todo o mundo. 

grupo 
 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

DUDH 

 VEB5.3.2. Contrasta 
información dos 
acontecementos históricos e 
políticos que orixinaron a 
DUDH, entre eles o uso das 
ideoloxías nacionalistas e 
racistas que defendían a 
superioridade duns homes 
sobre outros, chegando ao 
estremo do Holocausto 
xudeu, así como a 
discriminación e o exterminio 
de todas as persoas que non 
pertencesen a unha 
determinada etnia, a un 
modelo físico, a unha relixión, 
a unhas ideas políticas, etc. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Analiza o contexto 
no que xurde a 
DUDH 

 VEB5.3.3. Sinala os 
obxectivos da creación da 
ONU e a data en que se 
asinou a DUDH, e valora a 
importancia deste feito para a 
historia da humanidade. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Relaciona os 
obxetivos e a data 
na que se creou a 
ONU coa DUDH 

 B5.8. Estrutura 
da DUDH: os 
seus artigos e os 
tipos de dereito. 

 B5.4. Interpretar 
e apreciar o 
contido e a 
estrutura interna 
da DUDH, coa 
finalidade de 
coñecela e 
propiciar o seu 
aprecio e 
respecto. 

 VEB5.4.1.Constrúe un 
esquema sobre a estrutura da 
DUDH, que se compón dun 
preámbulo e 30 artigos que 
poden clasificarse da seguinte 
maneira: 
– Os artigos 1 e 2 

refírense aos dereitos 
inherentes a todas as 
persoas: a liberdade, a 
igualdade, a 
fraternidade e a non-
discriminación. 

– Os artigos do 3 ao 11 
refírense aos dereitos 
individuais. 

– Os artigos do 12 ao 17 
establecen os dereitos 
do individuo en relación 
coa comunidade. 

– Os artigos do 18 ao 21 
sinalan os dereitos e as 
liberdades políticas. 

– Os artigos do 22 ao 27 
céntranse nos dereitos 
económicos, sociais e 
culturais. 

– Finalmente, os artigos 
do 28 ao 30 refírense á 
interpretación de todos 
eles, ás condicións 
necesarias para o seu 
exercicio e aos seus 
límites. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Probas escritas/ 
orais 

 Elabora o esquema 

 VEB5.4.2. Elabora unha 
campaña, en colaboración co 
grupo, coa finalidade de 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 

 Traballa en grupo e 
difunde os seus 
resultados 



 

Valores éticos. 3º ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Métodos de 
avaliación 

Grao de consecución 

difundir a DUDH como 
fundamento do dereito e a 
democracia, no seu medio 
escolar, familiar e social.  

grupo 
 Presentacións 
 

adecuadamente 

 B5.9. Xeracións 
de dereitos e 
feitos históricos 
que influíron no 
seu 
desenvolvement
o. 

 B5.5. 
Comprender o 
desenvolvement
o histórico dos 
dereitos 
humanos como 
unha conquista 
da humanidade  

 VEB5.5.1. Describe os feitos 
máis influentes no 
desenvolvemento histórico 
dos dereitos humanos da 
primeira xeración (dereitos 
civís e políticos), da segunda 
xeración (económicos, sociais 
e culturais) e da terceira 
(dereitos dos pobos á 
solidariedade, ao 
desenvolvemento e á paz). 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Explica os feitos 
históricos máis 
influíntes no 
desenvolvemento 
histórico dos 
dereitos humanos 

 B5.10. 
Problemas aos 
que se enfronta o 
exercicio dos 
dereitos civís e 
políticos da 
DUDH. 

 B5.6. Avaliar, 
utilizando o 
xuízo crítico, a 
magnitude dos 
problemas aos 
que se enfronta 
a aplicación da 
DUDH. 

 VEB5.6.1. Investiga mediante 
información obtida en 
distintas fontes, sobre os 
problemas e os retos da 
aplicación da DUDH, no que 
se refire ao exercicio de 
dereitos civís (destacando os 
problemas relativos á 
intolerancia, a exclusión 
social, a discriminación da 
muller, a violencia de xénero 
e a existencia de actitudes 
como a homofobia, o racismo, 
a xenofobia, o acoso laboral e 
escolar, etc.) e dos dereitos 
políticos (guerras, terrorismo, 
ditaduras, xenocidio, 
refuxiados/as políticos/as, 
etc.). 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 

 Investiga 
adecuadamente, 
extraíndo 
información 
axeitada sobre os 
problemas e os 
retos da aplicación 
da DUDH 

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

 B6.1. 
Necesidade de 
criterios éticos na 
investigación 
científica. 
Progreso 
científico-técnico 
e valores éticos. 

 B6.1. 
Recoñecer que 
existen casos 
en que a 
investigación 
científica non é 
neutral, senón 
que está 
determinada por 
intereses 
políticos, 
económicos, 
etc., mediante a 
análise da idea 
de progreso e a 
súa 
interpretación 
equivocada, 
cando os 
obxectivos non 
respectan un 
código ético 
fundamentado 
na DUDH. 

 VEB6.1.1. Obtén e selecciona 
información, traballando en 
colaboración, dalgúns casos 
nos que a investigación 
científica e tecnolóxica non foi 
guiada nin é compatible cos 
valores éticos da DUDH, 
xerando impactos negativos 
nos ámbitos humano e 
ambiental, sinalando as 
causas. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 

 Extrae e aplica 
información para 
recoñecer as 
dificultades na 
relación entre a 
investigación 
científica e 
tecnolóxica e a 
DUDH, 

 VEB6.1.2. Diserta, 
colaborando en grupo, sobre 
a idea de progreso na ciencia 
e a súa relación cos valores 
éticos, o respecto á dignidade 
humana e o seu medio, e 
elabora e expón conclusións. 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Debate 
adecuadamente e 
extrae conclusións 
correctas 

 VEB6.1.3. Selecciona e 
contrasta información, 
colaborando en grupo, sobre 
algunhas das ameazas da 
aplicación indiscriminada da 
ciencia e a tecnoloxía para o 
contorno ambiental e para a 
vida (explotación 
descontrolada dos recursos 
naturais, destrución de 
hábitats, contaminación 
química e industrial, choiva 
ácida, cambio climático, 
desertificación, etc.). 

 3º Trimestre  Fichas de 
traballo  

 Traballos en 
grupo 

 Presentacións 
 Probas escritas/ 

orais 

 Obtén información 
relevante e 
colabora ben no 
grupo 



 

 
 

Valores éticos. 4º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temp. Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 B1.1. A dignidade 
do ser humano 
como valor básico 
no que se asenta 
a DUDH. 

 B1.2. Atributos 
esenciais do ser 
humano na 
DUDH: razón, 
conciencia e 
liberdade. 

 B1.3. Léxico do 
bloque: dignidade 
da persoa, 
fraternidade, 
liberdade humana, 
trato digno, xuízo 
xusto, trato 
inhumano ou 
degradante, 
detención 
arbitraria, 
presunción de 
inocencia, 
discriminación, 
violación de 
dereitos, etc. 

 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. 

1º  
trimestre 

Coñece a orixe dos 
dereitos universais que 

establece a DUDH. 
  

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

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

1º  
trimestre 

Recoñece na DUDH os 
atributos esenciais do ser 

humano. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 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. 

1º  
trimestre 

Comprende os termos: 
dignidade da persoa, 

fraternidade, liberdade 
humana, trato digno, xuízo 
xusto, trato inhumano ou 
degradante, detención 

arbitraria, presunción de 
inocencia, discriminación, 
violación de dereitos, etc 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

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

 B2.1. Dereitos e 
liberdades dos 
individuos 
establecidos na 
DUDH que o 
Estado debe 
respectar. 

 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. 

1º  
trimestre 

Analiza os dereitos do 
individuo que o Estado 

debe respectar e fomentar. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 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. 

1º  
trimestre 

Describe os límites do 
Estado ao determinar as 

liberdades dos cidadáns e 
das cidadás que este debe 

protexer e respectar. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB2.1.3. Elabora unha 
presentación con soporte 
informático e audiovisual que 

1º  
trimestre 

Participa na elaboración 
dunha presentación que 
ilustre os contidos máis 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 



 

Valores éticos. 4º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temp. Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

ilustre os contidos máis 
sobresalientes tratados no 
tema, e expón as súas 
conclusións de xeito 
argumentado. 

sobresalientes tratados no 
tema, e expón as súas 

conclusións. 

clase, actitude e 
comportamento fronte 

á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 B2.2. Fenómeno 
da socialización 
global. 

 B2.3. Perigos da 
socialización 
global á marxe 
dos valores éticos 
universais. 

 B2.4. Medios de 
comunicación de 
masas e 
socialización 
global. Conflito 
entre liberdade de 
expresión outros 
dereitos. 

 B2.2. Explicar en 
que consiste a 
socialización 
global e a súa 
relación cos 
medios de 
comunicación 
masiva, valorando 
os seus efectos na 
vida e no 
desenvolvemento 
moral das persoas 
e da sociedade, e 
reflexionar acerca 
do papel que 
deben ter a ética e 
o Estado en 
relación con este 
tema.  

 VEB2.2.1. Describe e avalía o 
proceso de socialización 
global, mediante o que se 
produce a interiorización de 
valores, normas, costumes, 
etc. 

1º  
trimestre 

Analiza o proceso de 
socialización global 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB2.2.2. Sinala os perigos 
que encerra o fenómeno da 
socialización global se se 
desenvolve á marxe dos 
valores éticos universais, e 
debate acerca da necesidade 
de establecer límites éticos e 
xurídicos neste tema. 

1º  
trimestre 

Identifica os principais 
perigos que encerra o 

fenómeno da socialización 
global se se desenvolve á 
marxe dos valores éticos 

universais. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB2.2.3. Diserta acerca do 
impacto que teñen os medios 
de comunicación masiva na 
vida moral das persoas e da 
sociedade, expresando as 
súas opinións con rigor 
intelectual. 

1º  
trimestre 

Reflexiona acerca do 
impacto que teñen os 

medios de comunicación 
masiva na vida moral das 
persoas e da sociedade. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB2.2.4. Valora a necesidade 
dunha regulación ética e 
xurídica en relación co uso de 
medios de comunicación 
masiva, respectando o dereito 
á información e á liberdade de 
expresión que posúen os 
cidadáns e as cidadás. 

1º  
trimestre 

Discute a necesidade 
dunha regulación ética e 

xurídica en relación co uso 
de medios de 

comunicación masiva, 
respectando o dereito á 

información e á liberdade 
de expresión. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

Bloque 3. A reflexión ética 

 B3.1. Importancia 
e valor da 
reflexión ética 
como defensa dos 
DDHH. 

 B3.2. Novos 
campos da ética 
aplicada: 
profesional, 
bioética, 
ambiente, 

 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 

 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 

2º  
trimestre 

Valora a importancia da 
reflexión ética no século 

XXI, como instrumento de 
protección dos dereitos 

humanos fronte a 
amenazas de carácter 
político e económico. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 



 

Valores éticos. 4º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temp. Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

economía, 
empresa, ciencia 
e tecnoloxía, etc. 

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. 

armamento de grande alcance 
científico e tecnolóxico, 
capaces de pór en grande risco 
os dereitos fundamentais da 
persoa. 

 VEB3.1.2. Sinala algúns dos 
novos campos aos que se 
aplica a ética (profesional, 
bioética, ambiente, economía, 
empresa, ciencia e tecnoloxía, 
etc.). 

2º  
trimestre 

Coñece algúns dos novos 
campos aos que se aplica 

a ética. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 B3.3. Proxecto de 
vida persoal: 
límites e 
oportunidades que 
ofrecen as 
circunstancias 
persoais, e 
valores éticos que 
serven como guía. 

 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. 

2º  
trimestre 

Analiza as circunstancias 
que no momento actual o/a 

rodean, identificando as 
limitacións e as 

oportunidades co obxecto 
de valorar o seu proxecto 

de vida persoal, 
determinando libremente 

os valores éticos que 
deben guialo/a. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 B3.4. Éticas 
formais e éticas 
materiais. 

 B3.5. Ética 
kantiana: carácter 
formal. Autonomía 
da persoa como 
valor ético 
fundamental. 

 B3.3. Distinguir os 
principais valores 
éticos nos que se 
fundamentan as 
éticas formais, 
establecendo a 
súa relación coa 
ética kantiana e 
sinalando a 
importancia que 
este filósofo lle 
atribúe á 
autonomía da 
persoa como valor 
ético fundamental.  

 VEB3.3.1. Define os elementos 
distintivos das éticas formais e 
compáraos cos relativos ás 
éticas materiais. 

2º  
trimestre 

Define os elementos 
distintivos das éticas 
formais e materiais. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB3.3.2. Explica as 
características da ética 
kantiana (formal, universal e 
racional), así como a 
importancia da súa achega á 
ética universal. 

2º  
trimestre 

Describe as características 
da ética kantiana, así como 

a importancia da súa 
achega á ética universal. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB3.3.3. Aprecia, na ética 
kantiana, o seu fundamento na 
autonomía da persoa como 
valor ético esencial e a súa 
manifestación no imperativo 

2º  
trimestre 

Valora, na ética kantiana, o 
seu fundamento na 

autonomía da persoa. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 



 

Valores éticos. 4º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temp. Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

categórico e as súas 
formulacións. 

á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 B3.6. Ética do 
discurso, de Apel 
e Habermas, 
como ética formal. 
Relación coa ética 
de Kant. 

 B3.4. Identificar a 
ética do discurso, 
de Habermas e de 
Apel como unha 
ética formal, que 
salienta o valor do 
diálogo e o 
consenso na 
comunidade, como 
procedemento 
para atopar 
normas éticas 
xustas. 

 VEB3.4.1. Identifica a ética do 
discurso como unha ética 
formal e describe en que 
consiste o imperativo 
categórico que formula, 
sinalando as similitudes e as 
diferenzas que posúe co 
imperativo da ética de Kant. 

2º  
trimestre 

Recoñece a ética do 
discurso como unha ética 

formal sinalando as 
similitudes e as diferenzas 
que posúe co imperativo da 

ética de Kant. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB3.4.2. Utiliza a súa 
iniciativa persoal e 
emprendedora para elaborar 
unha presentación con soporte 
informático acerca das éticas 
formais, expresando e 
elaborando conclusións 
fundamentadas. 

2º  
trimestre 

Participa na elaboración 
unha presentación acerca 

das éticas formais, 
expresando e elaborando 

conclusións 
fundamentadas. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

Bloque 4. A xustiza e a política 

 B4.1. Democracia 
e xustiza. 

 B4.2. Deberes 
cívicos como 
cumprimento de 
valores éticos e 
como defensa e 
difusión dos 
dereitos humanos. 

 B4.1. Concibir a 
democracia non só 
como unha forma 
de goberno, senón 
como un estilo de 
vida cidadá, 
consciente do seu 
deber como 
elemento activo da 
vida política, 
colaborando na 
defensa e na 
difusión dos 
dereitos humanos 
tanto na súa vida 
persoal como na 
social. 

 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 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.). 

2º  
trimestre 

Entende a necesidade de 
que os individuos 

coñezan os seus dereitos 
e cumpran os seus 
deberes e promove 

valores coma a tolerancia 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 B4.3. Perigos 
dunha 
globalización sen 
valores éticos. 

 B4.4. Promoción 
dos DDHH por 
parte dos 
Estados: fomento 
e ensino dos 
valores éticos. 

 B4.2. Reflexionar 
acerca do deber 
da cidadanía e dos 
Estados de 
promover o ensino 
e a difusión dos 
valores éticos 
como instrumentos 
indispensables 
para a defensa da 
dignidade e os 
dereitos humanos, 
ante o perigo que 
o fenómeno da 
globalización pode 
representar para a 
destrución do 

 VEB4.2.1. Diserta e elabora 
conclusións, en grupo, acerca 
das terribles consecuencias 
que pode ter para o ser 
humano o fenómeno da 
globalización, se non se 
establece unha regulación 
ética e política (egoísmo, 
desigualdade, 
interdependencia, 
internacionalización dos 
conflitos armados, imposición 
de modelos culturais 
determinados por intereses 
económicos que promoven o 
consumismo e a perda de 
liberdade humana, etc.).  

2º  
trimestre 

Reflexiona  sobre os 
perigos aos que a 

globalización somete aos 
colectivos desfavorecidos 

e aprende sobre as 
consecuencias do 

consumismo. 
 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 



 

Valores éticos. 4º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temp. Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

planeta e a 
deshumanización 
da persoa. 

 VEB4.2.2. Comenta o deber 
ético e político que teñen todos 
os estados, ante os riscos da 
globalización, de tomar 
medidas de protección dos 
dereitos humanos, 
nomeadamente a obriga de 
fomentar o ensino dos valores 
éticos e a súa vixencia, e a 
necesidade de respectalos en 
todo o mundo (deber de 
contribuír na construción dunha 
sociedade xusta e solidaria, 
fomentando a tolerancia, o 
respecto aos dereitos das 
demais persoas; honestidade, 
lealdade, pacifismo, prudencia, 
e mutua comprensión mediante 
o diálogo, a defensa e 
protección da natureza, etc.). 

2º  
trimestre 

Diserta sobre as obrigas 
dos estados ante a 

globalización e promove 
ideas sobre a protección 
dos dereitos humanos. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

 B5.1. Dereito e 
leis: finalidade, 
características e 
xustificación ética. 

 B5.2. Conflitos 
entre principios 
éticos individuais 
e principios 
normativos 
sociais. 

 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. 

3º  
trimestre 

Entende da necesidade 
da promulga de leis e a 

importancia do seu 
cumprimento 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 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. 

3º  
trimestre 

Propón medidas de 
mediación ante 
problemas suscitados 
entre o individuo e as 
liberdades sociais 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 B5.3. Teoría da 
xustiza de Rawls: 
posición orixinal e 
veo de ignorancia; 
criterio de 
imparcialidade; 
función dos dous 
principios de 
xustiza. 

 B5.2. Disertar 
acerca da teoría 
de Rawls baseada 
na xustiza como 
equidade e como 
fundamento ético 
do dereito, e emitir 
un xuízo crítico 
acerca dela. 

 VEB5.2.1. Procura información 
en internet co fin de definir os 
principais conceptos utilizados 
na teoría de Rawls e establece 
unha relación entre eles 
(posición orixinal e veo de 
ignorancia, criterio de 
imparcialidade e función dos 
dous principios de xustiza que 
propón). 

3º  
trimestre 

Relaciona os conceptos 
empregados por Rawls 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB5.2.2. Realiza un xuízo 
crítico acerca da teoría de 
Rawls e explica a súa 
conclusión argumentada 
acerca dela.  

3º  
trimestre 

Opina razoadamente 
sobre a teoría de Rawls 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 



 

Valores éticos. 4º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temp. Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

en grupo.. 

 B5.4. Os DDHH 
como ideais 
irrenunciables. 

 B5.5. Deficiencias 
na aplicación dos 
DDHH referidos 
ao económico e 
ao social. 

 B5.6. 
Organizacións 
que traballan pola 
defensa dos 
DDHH. 

 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. 

3º  
trimestre 

É consciente da 
importancia dos dereitos 

humanos e do longo 
camino que queda por 
andar para convertilus 

nunha realidade 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 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.). 

3º  
trimestre 

Traballa as deficiencias 
dos dereitos económicos 

e socias en casos 
prácticos sinxelos 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB5.3.3. Emprende a 
elaboración dunha 
presentación, con soporte 
informático e audiovisual, 
acerca dalgunhas institucións e 
voluntarios/as que, en todo o 
mundo, traballan pola defensa 
e respecto dos dereitos 
humanos: Organización das 
Nacións Unidas (ONU) e os 
seus organismos, como FAO, 
Organismo Internacional de 
Enerxía Atómica (OIEA), 
Organización Mundial da 
Saúde (OMS), Organización 
das Nacións Unidas para a 
Educación, a Ciencia e a 
Cultura (UNESCO), etc., 
organizacións non 
gobernamentais como 
Greenpeace, UNICEF, Cruz 
Vermella, Media Lúa Vermella, 
etc., así como o Tribunal 
Internacional de Xustiza, o 
Tribunal de Xustiza da Unión 
Europea, etc. 

3º  
trimestre 

Profundiza  no 
coñecemento dalgun 

colectivo que promova os 
dereitos mumanos 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 B5.7. Dereito á 
seguridade e a 
paz. 

 B5.8. Compromiso 
coa paz e a 
solidariedade 
coas vítimas da 
violencia. 

 B5.9. Ameazas á 
paz. 

 B5.4. Entender a 
seguridade e a paz 
como un dereito 
recoñecido na 
DUDH (no seu 
artigo 3) e como 
un compromiso 
dos españois e 
das españolas a 
nivel nacional e 
internacional 
(preámbulo da 
Constitución 

 VEB5.4.1. Diserta, en 
pequenos grupos, acerca da 
seguridade e a paz como un 
dereito fundamental das 
persoas, e aprecia a súa 
importancia para o exercicio do 
dereito á vida e á liberdade, 
elaborando e expresando as 
súas conclusións (artigo 3 da 
DUDH).  

3º  
trimestre 

Elabora materiais que 
promulguen a paz como 
dereito fundamental das 

persoas  

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB5.4.2. Toma conciencia do 
compromiso dos españois e 
das españolas coa paz, como 

3º  
trimestre 

Recoñece a necesidade 
da paz e rexeita a 

violación dos dereitos 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 



 

Valores éticos. 4º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temp. Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

española), 
identificando e 
avaliando o perigo 
das novas 
ameazas que 
xurdiron nos 
últimos tempos. 

unha aspiración colectiva e 
internacional recoñecida na 
Constitución española, e 
rexeita a violación dos dereitos 
humanos, amosando 
solidariedade coas vítimas da 
violencia.  

humanos  clase, actitude e 
comportamento fronte 

á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB5.4.3. Emprende a 
elaboración dunha 
presentación, con soporte 
audiovisual, sobre algunhas 
das novas ameazas para a paz 
e a seguridade no mundo 
actual (terrorismo, desastres 
ambientais, catástrofes 
naturais, mafias internacionais, 
pandemias, ataques 
cibernéticos, tráfico de armas 
de destrución masiva, de 
persoas e de órganos, etc.). 

3º  
trimestre 

Coñece as novas 
amenazas para a paz e a 

seguridade 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 B5.10. As Forzas 
Armadas na 
Constitución 
española. 

 B5.11. Misións 
das Forzas 
Armadas. 

 B5.12. Conflitos 
armados: 
importancia das 
organizacións 
internacionais na 
súa prevención e 
na súa solución. 

 B5.5. Coñecer a 
misión atribuída na 
Constitución 
española ás 
Forzas Armadas e 
a súa relación cos 
compromisos que 
España ten cos 
organismos 
internacionais a 
favor da 
seguridade e a 
paz, reflexionando 
acerca da 
importancia do 
dereito 
internacional para 
regular e limitar o 
uso e as aplicación 
da forza e do 
poder. 

 VEB5.5.1. Coñece, analiza e 
asume como cidadán ou 
cidadá os compromisos 
internacionais realizados por 
España en defensa da paz e a 
protección dos dereitos 
humanos, como membro de 
organismos internacionais 
(ONU, OTAN, UE, etc.). 

3º  
trimestre 

Traballa o papel de 
España na defensa dos 

dereitos humanos a nivel 
internacional 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB5.5.2. Explica a 
importancia da misión das 
forzas armadas (artigo 15 da 
lei de defensa nacional) en 
materia de defensa e 
seguridade nacional, de 
dereitos humanos e de 
promoción da paz, e a súa 
contribución en situacións de 
emerxencia e axuda 
humanitaria, tanto nacionais 
como internacionais. 

3º  
trimestre 

Faise a idea dos 
obxectivos das misión 
armadas pro dereitos 

humanos 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 VEB5.5.3. Analiza as 
consecuencias dos conflitos 
armados a nivel internacional, 
apreciando a importancia das 
organizacións internacionais 
que promoven e vixían o 
cumprimento dun dereito 
internacional fundamentado na 
DUDH. 

3º  
trimestre 

Coñece as 
consecuencias dos 

conflictos armados e o 
traballo das organización 
que vixian e promoven a 

paz 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

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

 B6.1. Validez ética 
dos proxectos 
científicos e 
tecnolóxicos. 

 B6.1. Identificar 
criterios que 
permitan avaliar, 
de xeito crítico e 
reflexivo, os 
proxectos 

 VEB6.1.1. Utiliza información 
de forma selectiva para atopar 
algúns criterios que cumpra ter 
en conta para estimar a 
viabilidade de proxectos 
científicos e tecnolóxicos, 

3º  
trimestre 

Traballa a importancia da 
ética nos obxectivos de 
proxectos científicos e 
tecnolóxicos sinxelos 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 



 

Valores éticos. 4º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Temp. Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

científicos e 
tecnolóxicos, co fin 
de valorar a súa 
idoneidade en 
relación co 
respecto aos 
dereitos e valores 
éticos da 
humanidade. 

considerando a idoneidade 
ética dos obxectivos que 
pretenden e a avaliación dos 
riscos e as consecuencias 
persoais, sociais e ambientais 
que a súa aplicación poida ter. 

fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 B6.2. Códigos 
deontolóxicos dos 
axentes sociais. 

 B6.2. Estimar a 
necesidade de 
facer cumprir unha 
ética deontolóxica 
a científicos/as, 
tecnólogos/as e 
outros/as 
profesionais. 

 VEB6.2.1. Comprende e 
explica a necesidade de apoiar 
a creación e o uso de métodos 
de control, e a aplicación 
dunha ética deontolóxica para 
científicos/as e tecnólogos/as 
e, en xeral, para todas as 
profesións, fomentando a 
aplicación dos valores éticos 
no mundo laboral, financeiro e 
empresarial. 

3º  
trimestre 

Valora os valores éticos 
tanto na escola coma no 

ámbito laboral e 
comprende a súa 

extrema necesidade en 
colectivos sensibles 

coma médicos, 
científicos…. 

Participación e 
atención nas 

actividades diarias de 
clase, actitude e 

comportamento fronte 
á materia, respecto 
fronte ás normas 
 e realización de 

traballos  individuais ou 
en grupo.. 

 
5.- Metodoloxía 

Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías 
didácticas activas e contextualizadas que faciliten a participación do alumnado en traballos 
cooperativos, a realización de tarefas, a aprendizaxe baseada en problemas, o estudo de casos, 
o traballo por retos, etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao alumnado o papel de axente 
activo da súa propia formación. Levaranse a cabo debates nos que se practicará a capacidade de 
argumentación e as técnicas de hablar en público. A participación resultará crucial no proceso de 
avaliación. 

O desenvolvemento das experiencias de traballo na aula, desde unha fundamentación 
teórica aberta e de síntese buscará a alternancia entre os dous grandes tipos de estratexias: 
expositiva e de indagación. Estas estratexias materializaranse en técnicas como: 

 Os diálogos. 
 Os conflitos cognitivos. 
 Os dilemas morais. 
 As representacións dramáticas. 
 Os cuestionarios escritos. 
 Os cuestionarios orais. 
 Comentarios de distintos tipos de texto (orais, escritos e audiovisuais). 
 A exposición oral. 
 O debate. 
 O coloquio. 
 A entrevista colectiva. 
 Os mapas de contido. 
 A investigación bibliográfica. 
 Os traballos de investigación. 
En definitiva, recoméndase o aproveitamento das posibilidades que a materia ofrece para a 

práctica da linguaxe oral mediante o diálogo, a realización de debates, a defensa argumentada de 
opinións e ideas... Na mesma liña, xa que un dos obxectivos da materia é o fomento da 
participación, este é un ámbito propicio para o traballo cooperativo. Nese marco caberían 
instrumentos e actividades como o uso de fichas ou cuestionarios de autoavaliación, o emprego 
de equipos de observación, o estudo de casos reais ou simulados, exercicios de roles, a 
realización de pequenas investigacións, traballos, entrevistas ou enquisas, o estudo e a 
resolución individual e colectiva de problemas cotiáns, a creación de carteis etc.  
 



 

6.- Materiais e Recursos didácticos 
Non se utilizará libro de aula, polo que a profesora surtirá ao alumnado do material 

necesario en distintos formatos (papel, dixital, audiovisual, etc), empregando distintos tipos de 
fontes buscando en todo momento á actualidade (xornais, revistas, ….) 

Empregaremos distintos espazos distribuídos por todo o cento: aula, biblioteca, aula de 
informática, etc 

 
7.- Instrumentos de avaliación; criterios de cualificación e promoción do alumnado 

 
En canto aos instrumentos de avaliación; ao traballar esta materia empregando traballo 

cooperativo, os alumnos serán avaliados polos traballos que realicen ao longo do curso. 
Se as características do grupo non permitisen o desenvolvemento de traballos específicos 

para acadar aprendizaxes significativas, as profesoras resérvanse o dereito de facer probas orais 
ou escritas para valorar aos alumnos. En ambos casos, uns e outras, basearianse nos estándares 
de aprendizaxe aos que se refire esta programación didáctica.  

 
Con respecto á cualificación, os alumnos serán avaliados tendo en conta o grao de 

adquisición dos estándares de aprendizaxe. Nese sentido, todos os tratados en cada trimestre 
terán o mesmo peso específico e  valorarase o seu grao de adquisición en Baixo, Medio, Alto e 
Moi Alto, reportando cada un destes grados un ¼ do valor máximo do estándar. De xeito que a 
nota da avaliación calcúlase como segue:  

 

Nota =  
∑ 

( 

10 x grado de consecución do estándar 

) 

nº estándares traballados 
por avaliación 

 
 
No que se refire á promoción do alumnado, a cualificación final en xuño será a media 

aritmética das 3 avaliacións; para facer a media será necesario que o alumno supere todas as 
avaliacións; de non ser así terá que presentarse a unha proba escrita na convocatoria ordinaria 
de xuño baseada nos mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva. 

 
No caso de persistir no suspenso, o aluno deberá presentarse a unha proba escrita na 

convocatoria extraordinaria de xuño  baseada nos mínimos esixibles para acadar unha avaliación 
positiva. 

 
 
Recuperación da materia pendente: 
No presente curso escolar non hai matriculados no centro alumnos coa matéria suspensa; 

pero si acaso  se incorporase algún tardiamente que estivese en tal circunstancia, procederiase 
do seguinte xeito: 

Para facilitar a recuperación das materias pendentes, ademais de que cada profesor atenda 
ás necesidades de superación das carencias que presenta o alumnado que accede a un curso 
sen aprobar a materia do curso anterior, este Departamento ten establecidos os seguintes 
mecanismos de seguimento e control:  

A) O alumnado que non tivese superada a matéria do curso anterior realizará un traballo por 
trimestre acorde cós estándares avaliables. Estes traballos reportaranlles ata 1 punto por traballo 

B) En maio debe presentarse á proba oficial, que consistirá nunha serie de actividades nas 
que se avalíen os estándares correspondentes. Os boletins de actividades que se lles entregarán 
nos meses de octubre, xaneiro e abril, lles serán devoltos correxidos e valdranlle para repasar 
para o examen final. A nota correspoderá á suma da obtida nos traballos trimestrais mais a 
conseguida no exame. A nota obtida nunca será superior a 6. 
 
 
 



 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE 

 
Para a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente se empregarán dous 

cuestionarios que se cumplimentarán varias veces ao longo do curso escolar (por exemplo a 
mitade e o final de cada trimestre).  

Un destes cuestionarios está dirixido ao alumnado e o outro e para a cumplimentar polo 
profesor. A información extraída destas preguntas se empregará para facer unha reflexión 
sobre a propia actuación co alumnado. O obxetivo deste análise reflexivo é obter información 
que permita identificar aspectos a mellorar para a continuación propoñer e incorporar esas 
medidas de mellora necesarias e adaptar así a práctica docente as necesidades do alumnado 

 
Cuestionario para o alumnado 
 
Valora do 1 ao 4 cada un dos aspectos referentes á materia de Valores Éticos, tendo en conta 

que a puntuación más negativa é o 1 e a máis positiva é o 4. 
 

 
O QUE MAIS ME GUSTOU FOI 
 
ASPECTOS A MELLORAR  
 
Cuestionario para o profesor 
 

 1 2 3 4 
Motivo aos alumnos comunicándolles os obxectivos que quiero conseguir e a finalidad 
das actividades, partindo dos seus coñecementos previos, informándolles da utilidade 
e creando expectativas 

    

Empreo metodoloxías que favorezcan o desenvolvemento dunha actitud positiva do 
alumno e que teña en conta os seus intereses 

    

Propoño actividades que favorezan a aprendizaxe autónoma (búsca e selección de 
información, relización de esquemas, traballos...) 

    

As actividades que propoño están relacionadas con situaciós da vida real     
Emprego recursos e materiais variados: gráfico, audiovisual,...     
Traballo de xeito variado agrupo aos alumnos/as de diferentes formas: 
individuaolmente, por parellas, en pequeño ou gran grupo, etc... 

    

Existe unha gradación de sinxelo a máis complexo nas actividades que propoño     

1 2 3 4 
RESPECTO Á MATERIA     
 Consideras que os temas tratados foron interesantes     
 Consideras que hai temas que sobraron     
 Consideras que hai temas que deberiamos ter tratado e non o fixemos     
 Consideras que as actividades complementarias axústanse á materia     
 Nota global da materia     

RESPECTO AO PROFESOR/A 
 Consideras que os recursos empreados (vídeos, apuntes e fotocopias 

entregadas pola profesora, boletíns, etc) foron os apropiados 
    

 Consideras que os medios  empreados (escritos, audiovisuais, etc) foron 
os apropiados 

    

 Consideras que a profesora resolveu as dúbidas que ías tendo e 
preguntabas 

    

 Os exames axústanse á materia dada na aula     
 Nota global da profesora     

1 Casi nada 2 Poco 
3 Bastante 4 Mucho 



 

Utilizo diferentes ferramentas de avaliación     
Os temas que se tratan nal aula e as actividades que se propoñen despertan o 
interese dol alumno 

    

Fomento a participación dos alumnos     
Eloxio os avances e melloras dos alumnos     
Na avaliación de cada alumno, comunícolle en qué debe mellorar e lle propoño 
actividades para facelo 

    

Consulto a programación ao longo do curso escolar     
Emprego a avaliación como ferramenta de mellora     
Como organizo o grupo clase?( expresado en %)     

Trabajo individual     % 
Parellas     % 
Grupo pequeno      % 
Gran grupo      % 

 
 
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DAS MATERIAS PENDENTES 
 

O departamento organizará para cada alumno con materias pendentes actividades 
específicas de seguimento e recuperación. Para a elaboración destas actividades se tomarán 
como referencia os estándares de aprendizaxe mínimos establecidos para o correspondente 
curso e se diseñarán actividades que contribúan a adquisición dos mesmos. Para isto en cada 
trimestre os alumnos recibirán un boletín de traballo que deberán entregar para a súa 
corrección no prazo indicado.  

O profesor que imparte docencia no curso no que está matriculado o alumno será o que fará 
o seguimento da materia pendente   

 
Avaliación da materia pendente na convocatoria ordinaria 

Para a avaliación da materia pendente de cursos anteriores se empregarán dous 
instrumentos de avaliación (boletíns de actividades e proba escrita) e se terán en conta os 
seguintes criterios de cualificación: 

Boletín de exercicios correspondente aos contidos mínimos establecidos na programación e 
distribuídos trimestralmente segundo se marca na mesma. 

 -Boletín de exercicios 1ª avaliación : Nota máxima 1 punto 
 -Boletín de exercicios 2ª avaliación : Nota máxima 1 punto 
 -Boletín de exercicios 3ª avaliación : Nota máxima 1 punto 
A avaliación deste boletín de traballo terá en conta os seguintes elementos: 
 -Entrega para a súa corrección no prazo indicado: 20% 

-Realización correcta dos exercicios: 60% 
-Orde e claridade:20%  

Proba escrita que se realizará no mes de maio correspondente os estándares mínimos da 
materia establecidos na programación. 

A puntuación obtida na proba escrita será sumada á obtida nos boletíns de traballo, 
considerándose superada a materia se acada un 5 en total. 

Ademais da cualificación final da materia pendente, en cada xunta de avaliación ordinaria do 
curso no que está escolarizado o alumno/a con materias pendentes, farase un seguimento 
destas materias e enviarase información (ben, mal, regular) ao respecto ás familias no boletín 
de notas. 

 
Avaliación na convocatoria extraordinaria 

No caso de non superar en maio a materia, o alumno poderá presentarse a unha proba 
escrita no mes de xuño  (sobre os mínimos establecidos). Neste caso, soamente terase en 
conta a nota do exame extraordinario e por tanto non se lle sumará a nota obtida naqueles 
boletíns de traballo que puidera realizar durante o curso  

10. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A 



 

ADOPTAR 
A avaliación inicial do alumnado realizarase durante o primeiro mes  do curso e poderán 

empregarse os seguintes instrumentos: 
-Observación directa do alumno na aula: valorando comportamento, actitude, interese, 

motivación, participación, realización das actividades na aula... 
-Lecturas en voz alta orais de pequenos textos  
-Proba escrita de coñecementos mínimos  
-Proba escrita de destrezas (comprensión lectora, capacidade de relación, síntese, etc...)  
Estes instrumentos de avaliación non serán empregados para obter unha cualificación 

numérica que teña repercusión na nota da primeira avaliación senón que se empregarán para 
facer unha valoración cualitativa (moi ben, ben, regular, mal , moi mal) de cada alumno. A 
información así obtida será empregada para determinar as necesidades individuais do 
alumnado e poder adaptar o proceso de ensinanza a ditas necesidades. Para adaptar este 
proceso se recurrirá a elaboración nos casos necesarios de plans de traballo individualizado, 
deseño de actividadades específicas de ampliación e reforzo, etc... 

 
11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recabar, en 
primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo 
debe coñecerse a relativa a: 

• O número de alumnos e alumnas. 
• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención…). 
• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  
• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se 

poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias 
de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  
• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 
• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os 

traballos cooperativos. 
• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do 

grupo. 
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, 

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos 
nosos estudantes; a partir dela poderemos:  

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 
personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta 
aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades 
non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa 
historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (situación de espazos, xestión de tempos 
grupais para favorecer a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os 
recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 
• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 

estudantes. 
• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co 

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co 
titor.  

Deberán diferenciarse os alumnos que requiren necesidades específicas de apoio educativo 
en función das súas particularidades, que poden agruparse nestes ámbitos: 

–  En primeiro lugar, deberán cubrirse as necesidades educativas especiais. 
–  En segundo lugar, teranse en conta aqueles casos que representan unha incorporación 

tardía ao Sistema Educativo. 



 

–  En terceiro lugar, deberá prestárselles unha atención especial a aqueles alumnos que 
dispoñan dunhas altas capacidades intelectuais. 

–  Por último, prestaráselles igualmente unha atención especial a aqueles alumnos e 
alumnas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH). 

Debe sinalarse que a atención a estes catro grupos de alumnos con necesidades específicas 
de apoio educativo non debe desvirtuar o que debe ser a intención fundamental do centro 
educativo en xeral e de cada curso en particular, que persegue a educación integral de todos 
os alumnos e que se materializa na necesaria integración de todo o alumnado. 
A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, 
entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos eles á vez que unha 
atención personalizada en función das necesidades de cada un. 
Para que o alumnado con necesidade específica de apoio educativo poida alcanzar o máximo 
desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos da etapa, estableceranse 
as medidas curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu adecuado progreso. 
 

12.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de 
Valores Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como 
parte nuclear, e necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección 
na expresión oral e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros 
elementos de TIC, ou a aposta polo emprendemento como antítese do estancamento e a 
pasividade. Pero, ademais, na materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o 
abuso e o maltrato de persoas con discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, 
porque nestes e en outros é a reflexión ética a quen ten que orientar a nosa conduta. 

 
13.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
 
Podemos definir as actividades complementarias e extraescolares como aquelas que contribúen 
de forma importante ao desenvolvemento integral da personalidade do alumno e constitúen un 
campo específico para a iniciativa e a capacidade de organización do Centro.  
As actividades complementarias e extraescolares deben considerarse como accións 
complementarias que teñen como finalidade primordial, propiciar o pleno desenvolvemento da 
personalidade do alumno, a cuxo fin é imprescindible que trascendan o ámbito puramente 
académico estendendo a acción formativa dos alumnos ata o medio en que o Centro Educativo 
se ache inserto e incidindo nos seus aspectos económicos, culturais, sociolaborais, etcétera, polo 
que non deben enfocarse como actividades imprescindibles para a consecución dos obxectivos 
específicos asignados ás determinadas materias, senón como un complemento da acción 
instrutiva e formativa destas. 
Os obxectivos para conseguir coa realización de actividades complementarias e extraescolares 
son: 
 Favorecer o desenvolvemento persoal dos alumnos e o seu acceso ao patrimonio cultural, sen 

discriminación ningunha por razóns de sexo, raza, capacidade ou orixe social.  
 Adaptarse ás peculiaridades e intereses individuais dos alumnos.  
 Responder ás esixencias dunha sociedade democrática, complexa e tecnificada.  
 Compensar as desigualdades sociais, culturais ou por razón de sexo, sen incorrer no 

favoritismo, pero tendo en conta as diversas capacidades dos alumnos.  
 Preparar a inserción na vida activa, para o desempeño das responsabilidades sociais e 

profesionais propias da existencia adulta. 
Proporemos actividades concretas para os días de celebración propostos pola comunidade 
educativa que están relacionados cos valores éticos; promovendo a participación do alumnado de 
xeito activo co traballo previo realizado na sesión semanal. 
 
 
 Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado, convén 
reflexionar sobre estas cuestións: 



 

• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 
• Cal foi o resultado da realización das actividades? 
• Cales delas gustaron máis? 
• Que propostas de mellora podemos sinalar? 
 
Ao final de curso, na Memoria de Departamento reflectirase unha avaliación das actividades 

complementarias e extraescolares valorando o grado de cumprimento dos obxetivos propostos. 
 
14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA E DA PRÁCTICA DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO 
 

Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a 
súa propia práctica docente, a través dos  indicadores de logro incorporados na programación 
docente.  

Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación 
do Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados da aprendizaxe e 
concretar o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Os 
indicadores de logro permítennos avaliar en cinco niveis as aprendizaxes que o alumnado 
consolidou respecto aos obxectivos marcados en cada Estándar. 

Este feito permítelle ao docente, ao mesmo tempo, avaliar os resultados das estratexias e 
medidas educativas  que adoptou ao longo da súa práctica educativa para facilitar que o 
alumnado acade os obxectivos establecidos en cada Estándar de aprendizaxe.  

A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica 
docente será continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como obxectivo adaptar as 
estratexias educativas adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do alumnado.  

Os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, capacidades, 
competencias... que en relación a un alumno individual ou ao conxunto do grupo-clase deben ser 
consolidados, permitindo adaptar a práctica educativa ás necesidades específicas dos alumnos 
para que poidan alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de 
aprendizaxe. 

En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar: 
 Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 
 Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para 
conseguilo. 
 Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 
 Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 
 Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 

Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do alumnado 
celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os 
procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 

O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis 
adecuadas. Estas medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais 
que permitan solucionar as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de 
apoio educativo. 

 
Ademáis pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 

desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, empregaremos unha ferramenta de 
avaliación da programación que podemos realizar non so ao finalizar o curso escolar, senon 
tamén ao finalizar cada unidade didáctica ou cada trimestre, co fin poder levar a cabo as 
adaptacións pertinenetes o antes posible.  

 
Deste xeito, a PD será empregada como ferramenta ao longo de todo o curso escolar e por 

tanto consultada e revisada por cada profesor durante a posta en práctica da mesma.  
Polo menos unha vez o trimestre, o departamento fará conxutamente un seguimento da 

programación e en caso de que fose necesario se introducirán as correciones precisas.  
Si se fan modificacións ó longo do curso da programación, de ditas modificacións se informará 



 

ao alumnado afectado e se deixará constancia na memoria final do departamento.  

Ademais ao longo do curso se empregará como procedemento para avaliar a PD, a seguinte 
ficha cunha serie de cuestións sobre os diversos elementos que integran a programación  

 
1= Mal               2= Regular                           3= Ben                  

4= Moi ben 
 

 1 2 3 4 
Secuenciación temporal dos contidos ao longo do curso     
Desenvolvemento dos obxectivos didácticos     
Adecuación dos mínimos esixibles (o que o alumno debe saber, comprender e saber 
facer) establecidos para cada curso 

    

Descritores e desempeños competenciais     
Equilibrio entre o traballo individual e o cooperativo     
Coordinación entre o profesorado que da clase ao mesmo grupo de alumnos     
Adecuación/Selección das actividades extraescolares e complementarias 
programadas polo Departamento 

    

Utilización dos recursos e materias variados      
Estratexias metodolóxicas seleccionadas     
Grao de adecuación dos instrumentos de avaliación empregados     
Grado de adecuación dos criterios de cualificación      
Valoración dos procedementos utilizados para a avaliación inicial     
Valoración da contribución ao plan TIC     
Valoración das accións levadas a cabo para contribuír ao plan de convivencia     
Valoración da contribución ao proxecto lector     
Grado de adecuación das actividades de reforzo, de recuperación e profundización     
Valoración do seguimento realizado cos alumnos/as con materias pendentes     
Uso variado e coherente de diferentes métodos e estilos de ensinanza     
Valoración das medidas de atención a diversidade adoptadas (PTI, ACI, SSBB….)     

 


