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0.- INTRODUCIÓN.                                                                                                   

Modificacións na programación derivadas do contexto de estado de alarma

Durante o terceiro trimestre reforzaranse os contidos traballados durante os dous trimestres
anteriores, incorporando  ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación,
non se avanzará no currículo como se adianta na programación inicial ..

E obvio que o contexto é diferente, que muda o espazo e o tempo en definitiva o previsto
referido a contidos, temporalización, metodoloxía, criterios de avaliación … tamén cambian.
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1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia en relación aos estándares
de aprendizaxe, son os seguintes:

 Para 1º ESO 

Bloque 1. A dignidade da persoa

VEB1.1.1. Coñece as dificultades para definir o concepto de persoa.

VEB1.1.2. Identifica as caracterísiticas principais da persoa.

VEB1.2.1. Coñece as características da adolescencia

VEB1.4.1. Describe a relevancia da razón e a liberdade no ser humnano.

VEB1.5.3. Entende as capacidades de autocontrol emocional e automotivación.

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

VEB2.1.1. -Identifica a natureza social do ser humano.

VEB2.1.2. -Identifica a influencia mutua entre o individuo e a sociedade

VEB2.2.3. Aprecia a necesidade da crítica racional para adecuar os costumes, normas,  aos valores
éticos na DUDH .

VEB2.3.1. Identifica o límite da liberdade humana.

VEB2.5.3. -Practica en diálogos algunhas habilidades sociais positivas.

VEB2.6.3-Explica a importancias de prestar auxilio.

Para 2º ESO

Bloque 1. A dignidade da persoa
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VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, e coñece algunhas definicións
achegadas por filósofos/as.

VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de persoa, como suxeito autónomo capaz de
ditar as súas propias normas morais.

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.

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.

VEB2.1.2. Reflexiona arredor do problema da relación entre o privado e o público

Bloque 3. A reflexión ética 

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, 

VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos valores éticos, utilizando exemplos concretos. 

2.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE                                        

Dende  a  da aula virtual  realizaranse catro tipos de propostas
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1.-Revisión dalgúns dos videos vistos no primeiro e segundo trimestre esta vez na compaña
dalgún familiar. 

2.- Elaboración dun traballo a partir  nun documento escrito e unha fotografía de época no
que quede explícito a referencia a un entorno sadense no pasado. Cunha extensión máxima
de catro folios sen contar portada guión e contraportada.

Tipo  Inventarse unha historia. Comentar con pes de páxina esas e outras fotos de época.
Escribir o que contan as persoas maiores cando lles ensinas a foto. Un cómic. Un poema…

3.- Escribir un texto argumentando que cousas se fixeron ben e que cousas se fixeron mal
nesta situación de estado de alarma.  En concreto referirse a os 14 anos como idade límite
para saír a dar unha volta.

4.- Revisión dos documentos escritos xa traballados no primeiro e no segundo trimestre

3.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN    

Da programación inicial do presente curso, quedan suspendidos entre outros os seguintes
puntos  PROCEDEMENTOS E  INSTRUMENTOSINSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN,
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

A cualificación  final obterase da seguinte maneira: 

O alumnado recibirá tarefas  a través da aula virtual que serán cualificadas. Estas tarefas
estarán  orientadas fundamentalmente ao repas , reforzo e ampliación das aprendizaxes do
primeiro e segundo trimestre.

Como  todo o alumnado aprobou  o primeiro e segundo trimestre, manterá a cualificación
obtida  nos  trimestres  anteriores  (nota  do  terceiro  trimestre).  Esta  cualificación  poderase
incrementar  ata dous puntos na cualificación final , logo da valoración das tarefas realizadas
durante o terceiro trimestre.

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 
O alumnado e as familias recibirán información das modificacións da presente programación
a través da aula virtual de cada curso ,  asemade faranse públicas na páxina web do centro

                                                                                                 

                                                                                      Javier Cabanas Cao
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