
VALORES ÉTICOS 1º ESO 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.  

Os procedementos e instrumentos de avaliación a empregar no proceso de ensinanza-aprendizaxe 

que esta programación didáctica contempla reúnen as seguintes características:  

 

saber, saber facer e saber ser e querer.  

Proba escrita por avaliación que valerá un 60% e actividades de entrega que valerán un 40% restante. 

Só valerán o 40% se están entregadas no prazo que diga o profesor ou ao final da clase se ese é o 

prazo que o profesor pon.  

Os alumnos e alumnas serán avaliados e cualificados de acordo cos seguintes procedementos e 

instrumentos, dependendo das características das unidades traballadas en cada avaliación:  

- Traballos escritos de clase, que serán revisados a lo menos unha vez por avaliación. Contarán o 10 

% da nota final, e terase en conta tanto a forma (presentación, limpeza, orde …) como o contido.  

- Actividades, individuais ou en grupo realizadas en clase. Contarán un 10 % da nota. O profesor 

controlará a realización destas actividades, penalizando a aqueles alumnos que non as fagan.  

- Traballos na casa, individuais e en equipo, obrigatorios e voluntarios. Representan o 10% da nota 

final. Tomaranse as 2 notas máis altas de tódolos traballos realizados.  

- Probas escritas ou Inspección do escrito ao longo da Avaliación, para valorar os coñecementos 

adquiridos. Contarán o 60%  

- Participación. Contará o 10% da nota. Valorarase a atención na aula, a participación nos debates 

organizados, o grao de tolerancia e respecto do alumno, o seu avance nestes valores, etc.  

 

Para a avaliación de cada un destes apartados utilizaremos distintas rúbricas.  

A nota final do curso será a media das tres avaliacións aprobadas.  

No caso de que nalgunha avaliación non se esixira traballo ou exame, esta porcentaxe distribuirase a 

partes iguais entre os outros apartados.  

Así mesmo, os alumnos dos que se demostre que copiaron nun exame, ou que o profesor detecte 

que o fan durante un exame farase un novo exame nese mesmo día e se non hai a posibilidade de 

repetilo no mesmo día terá que facerse antes dos 3 días posteriores da data que o fixo co seu grupo 

de clase 



 

 

VALORES ÉTICOS 2º ESO 
IES Nº1 (A ESTRADA) 

 

 CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN. CONCRECIÓN 
DO SISTEMA DE CUALIFICACIÓN: 

 
En tódalas avaliacións: 
Proba ou probas  escritas: 60% 
Actividades: 40%.  
 
Só valerán esta porcentaxe se se entregan no prazo que diga o profesor/a ou ao final da clase se é o prazo 
esixido. 
 
Haberá una recuperación final cuxa Proba valerá o 100% da nota. 
 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE DOS ALUMNOS. CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN. 
Os alumnos e alumnas serán avaliados e cualificados de acordo cos seguintes procedementos e instrumentos, 
dependendo das características das unidades traballadas en cada avaliación: 
 

- Traballos escritos de clase, que serán revisados a lo menos unha vez por avaliación. Contarán o 10 % da nota 
final, e teráse en conta tanto a forma (presentación, limpeza, orde …) como o contido. 
 

- Actividades,individuais ou en gruporealizadas en clase. Contarán un 10 % da nota. O profesor controlará a 
realización destas actividades, penalizando a aqueles alumnos que non as fagan. 
 

- Traballos en casa, individuais e en equipo, obrigatorios e voluntarios. Representan o 10% da nota final.  
 

- Probas escritas, para valorar os coñecementos adquiridos. Contarán o 60% 
 

- Participación. Contará o 10% da nota. Valorarase a atención na aula, a participación nos debates 
organizados, o grao de tolerancia e respecto do alumno, o seu avance nestes valores, o seu Traballo,etc. 
 

No caso de que nalgunha avaliación non fose utilizado algún dos instrumentos da avaliación anteriormente 
nomeados, a porcentaxe correspondente pasaría a ser repartido entre os instrumentos utilizados. 

 

Para aprobar cada avaliación o alumno deberá sacar alomenosunha nota igual ou superior a 5. 
A nota final do curso será a media das tres avaliacións aprobadas. Aqueles alumnos que teñan algunha 
avaliación suspensa terán a posibilidade de recuperar mediante unha proba escrita. 
Así mesmo, os alumnos dos que se demostre que copiaron nun exame, ou que o profesor detecte que o fan 
durante un exame, terán nesa proba a cualificación mínima. 
Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente: 
Estatísticas das cualificacións obtidas en cada avaliación  e reunión de Departamento para valorar os logros 
acadados. 
Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 
Este alumnado terá que realizar traballos ou exames de Pendentes, que serán publicitados con sufiente 
antelación e pediráselle  “ un Portafolios de Actividades de Repaso “ con vistas a practicar o Exame.  
Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en 
determinadas materias, no caso do bacharelato: 



 

 

Apuntamentos, Actividades e traballos, Blogues, Aula virtual.  
 
Deseño da Avaliación Inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 
seus resultados: 
 
Batería de preguntas para iniciar as explicacións pertinentes. 
 
Redacción de aspectos relacionados coa materia. Actividades para acadar unha certa base teórica  e tamén  
procedemental da cal partir. 

 

Cadro cronolóxicos. 

 

Medidas de Atención á Diversidade:  
 
En colaboración con Orientación, poderase deseñar algunha adaptación curricular ou outra medida específica, 
atendendo a algunhas dificultades ou problemáticas detectadas. É unha materia a elixir pola alumnado entre 
ela  ou a Relixión, cunha carga horaria moi escasa dunha hora á semana, co cal búscase que o alumnado 
aprenda sen  especiais dificultades á hora de abordar os contidos e sobre todo  traballar Actividades. 
Corrección individual de actividades para que o alumnado progrese segundo a súa capacidade, estas correcións 
serán ensinadas ao alumnado, deste modo poderá progresar partindo do seu propio nivel e mellorando dende 
sí mesmo.  
 
Tratamento dos Elementos Transversais do Currículo: a materia de Valores Éticos de 2º da ESO, ten algúns 
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 eoutros 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  a reflexión ética a quen ten que orientar a nosa conduta. 
Actividades Complementarias e Extraescolares programadas por cada departamento didáctico: 
Posibilidade de asistir a ver unha obra de Teatro, cine ou calquer actividade cultural que xurda na contorna. 

 

PROGRAMADE ACTIVIDADES NA MATERIA DE  VALORES ÉTICOS. 2º ESO LOMCE: 
 

Prevense realizar actividades vinculadas con programas educativos que vaian xurdindo, a medida que se reciba 
información dos mesmos. 
Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados 
académicos e procesos de mellora.  

Segundo os resultados académicos acadados, o Departamento nas sucesivas reunións poderá cambiar algúns aspectos e 
recollelos nas Actas. 

 

 

ESTRATEXIAS DE ANIMACIÓN Á LECTURA E O DESENVOLVEMENTO DA 
EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA 
No que respecta ás estratexias de animación á lectura, nesta materia realizaranse numerosas lecturas da 
prensa, de internet, e de textos de distinta natureza, incluso contos breves, poemas y cómics para presentar ou 
afondar en algunhas unidades.  
No que respecta á expresión oral e escrita, as distintas actividades programadas, así como os debates e diálogos 
que se organizarán na aula servirán para que os alumnos e alumnas desenvolvan a expresión oral e escrita 
satisfactoriamente. 
 
 



 

 

ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS 
 
No que respecta ás TICs, os recursos aportados polas Tecnoloxías da Información e a Comunicación constitúen 
un medio ideal, xa que facilitan a obtención de información, a comunicación e o traballo, tanto individual como 
colectivo e ofrécenos numerosos recursos para apoiar as actividades. Ademais a súa utilización potencia a 
atención e a motivación do alumno, ao usar recursos máis atractivos para eles; así como facilita un aprendizaxe 
cada vez máis autónomo. A súa aplicación á Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos se centrará en: 

- Utilización de Internet de forma sistemática no soamente para a elaboración de contidos por parte do 
profesor senón tamén por parte dos alumnos. 

- Uso de programas de presentación tantopor parte do profesor como por parte dos alumnos se fora o caso 

- Emprego do correo web para a recollida de traballos 

- Emprego de Internet para que o alumno amplíe aspectos concretos do currículo. Apoio e reforzo dos temas 
explicados. 

- Busca de información a través da rede  para realizar traballos diversos e participar nos debates e diálogos 
sobre distintos aspectos de actualidade. Análise e valoración crítica da información procedente de fontes 
diversas, selección, tratamento e síntese da mesma, de acordo co fin perseguido e comunicación aos demais de 
xeito organizado e intelegible. 

- Utilización do procesador de textos para a realización práctica de traballos, o que permitirá ao alumno 
realizar con menos esforzo os traballos escritos e revisalos posteriormente para melloralos. Emprego de base 
informatizada na entrega de dalgúns traballos de clase. 

- Lectura de textos diversos. As novas tecnoloxías supoñen unha nova forma de lectura, ademais da 
posibilidade de ter acceso a unha enorme cantidade de textos dixitais ebusca de información sobre os seus 
autores. 

- Consulta de páxinas web, foros e blogs relacionadas con distintos temas 

- Utilización de dicionarios e enciclopedias on-line. 

- Lectura de prensa dixital, tanto da local como da nacional. 

- Visualización vídeos e filmacións de diversa índole 

- Uso de diversas actividades interactivas dispoñibles en Internet 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA OS ALUMNOS CON 
AVALIACIÓNS SUSPENSAS OU MATERIA PENDENTE. 
 
Non hai alumnos/as coa materia pendente do curso pasado. 
 
Aqueles alumnos que teñan algunha avaliación suspensa terán a posibilidade de recuperar mediante unha 
proba escrita final,  no  mes de xuño,  un exame  para recuperar a parte ou partes suspensas. Se non superara 
esta proba escrita, terá outra oportunidade no mes de setembro.  
 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
O exame escrito de setembro consistirá en varias preguntas de diversa natureza sobre o  tratado ó longo do 
curso. O exame suporá o 100% da cualificación. 
 
ATENCIÓN ÁDIVERSIDADE EN VALORES ÉTICOS. 
No caso de detectar algún alumno con algunha problemática falarase con Orientación, para deseñar as medidas 
pertinentes. 

 

 

 

 

A Estrada a 20 de setembro de 2020. 

Firmado a profesora: Andrea Pérez Gañete. 
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SISTEMA DE CUALIFICACIÓN: 

En tódalas avaliacións: 

Proba escrita: 60% 

Actividades de entrega : 40% 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE DOS 
ALUMNOS. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 
Os alumnos e alumnas serán avaliados e cualificados de acordo cos seguintes 
procedementos e instrumentos, dependendo das características das unidades 
traballadas en cada avaliación: 
 
- Traballos escritos de clase, que serán revisados alomenos unha vez por 

avaliación. Contarán o 10 % da nota final, e teráse en conta tanto a forma 
(presentación, limpeza, orde …) como o contido. 
 

- Actividades, individuais ou en grupo realizadas en clase. Contarán un 10 % da 
nota. O profesor controlará a realización destas actividades, penalizando a 
aqueles alumnos que non as fagan. 
 

- Traballos en casa, individuais e en equipo, obrigatorios e voluntarios. 
Representan o 10% da nota final. Tomaranse as 2 notas máis altas de tódolos 
traballos realizados. 
 

- Probas escritas ou Inspección do escrito na avaliación, para valorar os 
coñecementos adquiridos. Contarán o 60% 
 

- Participación. Contará o 10% da nota. Valorarase a atención na aula, a 
participación nos debates organizados, o grao de tolerancia e respecto do 
alumno, o seu avance nestes valores, etc. 

 
No caso de que nalgunha avaliación non fose utilizado algún dos instrumentos da 
avaliación anteriormente nomeados, a porcentaxe correspondente pasaría a ser 
repartida entre os instrumentos utilizados. 
 
Para aprobar cada avaliación o alumno deberá sacar  esta media igual ou superior 
a 5. 
  
A nota final do curso será a media das tres avaliacións aprobadas. Aqueles 



alumnos que teñan algunha avaliación suspensa terán a posibilidade de recuperar 
mediante unha proba escrita que valerá o 100% da nota. 
Así mesmo, os alumnos dos que se demostre que copiaron nun exame, ou que o 
profesor detecte que o fan durante un exame, terán nesa proba a cualificación 
mínima. 
 
Temporalización: a reflectida nos meses a partires da realización da sesión da 
segunda avaliación e comezo da terceira avaliación, até a realización da sesión 
final  da Terceira avaliación do Curso. 
 
Grao mínimo de consecución: Reflíctese no subliñado dos estándares  e cun nivel 
breve de consecución de cada un deles. 
 
Instrumentos avaliadores: exame, tarefa, resumos, esquemas ou mapas. 
 
 

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente: 

Estatísticas das cualificacións obtidas en cada avaliación  e reunión de 
Departamento para valorar os logros acadados. 

Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 
materias pendentes. 

Este alumnado terá que realizar traballos ou exames de Pendentes, que serán 
publicitados con sufiente antelación.  

Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os 
coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato: 

 Probas escritas,Apuntamentos, Actividades e traballos, Blogues, aula virtual.  

Deseño da Avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 
adoptar como consecuencia dos seus resultados:  

Batería de preguntas para iniciar as explicacións pertinentes. 

Redacción de aspectos relacionados coa materia. Actividades para acadar unha 
certa base teórica  e tamén  procedemental da cal partir. 

Cadro cronolóxicos . 



VALORES ÉTICOS. 4º ESO

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os alumnos e alumnas serán avaliados e cualificados de acordo cos seguintes procedementos e 
instrumentos, dependiendo das características das unidades traballadas en cada avaliación:
- Exames orais, realizados ao remate de cada trimestre, nos que se avaliará o grao de coñecementos 
adquiridos polos alumnos. Contará o 35% da nota. Valoraranse o grao de comprensión dos 
coñecementos, a capacidade de razoamento, a capacidade de análise e síntese, a capacidade de 
definición e o uso correcto da linguaxe.
- Exposicións orais, tanto individuais como en grupo. Valoraranse a claridade expositiva, o grao de 
preparación dos traballos e a capacidade para responder preguntas que xurdan (tanto por parte do 
alumnado como por parte da profesora). Contará un 30% da nota.
 - Participación. Contará o 35% da nota. Valorarase a atención na aula, a participación nos debates 
organizados, o grao de tolerancia e respecto do alumno, o seu avance nestes valores, etc. 
 Para aprobar cada una das tres avaliacións o alumno deberá sacar una nota igual ou superior a 5. 
Xuño. A nota final do curso será a media das tres avaliacións aprobadas, sempre e cando en todas 
elas acade o mínimo establecido para cada estándar avaliado. Se nalgunha das avaliacións o alumno
non alcanzase o mínimo, tería que presentarse a unha recuperación desa avaliación en xuño. 
Setembro. Por problemas de tempo, o exame de setembro será escrito. Nel valoraranse os 
coñecementos, a capacidade de razoamento, a capacidade crítica e a corrección e claridade 
lingüísticas. A proba escrita contará o 100% da nota, e o alumno terá que sacar un 5 para aprobar. 
Pendentes. No curso 2020-2021 non hai alumnado coa materia de Valores Éticos pendente de cursos
anteriores.
 No caso de que haxa que recorrer ó ensino non-presencial, os exames faranse a través da aula 
virtual do centro ou por videoconferencia. 


