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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

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. 

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. 

 

B6.1. Identificar criterios que permitan avaliar, de xeito crítico e 

reflexivo, os proxectos científicos e tecnolóxicos, co fin de valorar a súa 

idoneidade en relación co respecto aos dereitos e valores éticos da 

humanidade. 

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. 

 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe do cadro son os establecidos no currículo para 4º de ESO, e estaban programados para a 3º 

avaliación. Todos son imprescindibles e seguimos con eles dende a suspensión das clases presenciais.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Análise e valoración da produción do alumnado. 

Instrumentos: Actividades e exercicios prácticos presentados polo 
alumnado. Utilizaranse rúbricas para a cualificación das mesmas. 
 
Para facilitar ó alumnado con algún dos dous primeiros trimestres 
pendentes a recuperación dos mesmos, realizarase un cuestionario na 
plataforma Google Classroom sobre os contidos dos mesmos.  
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final do curso obterase como resultado da media das dúas primeiras 
avaliacións á que se lle sumará a nota do terceiro trimestre dividida entre 
10. É dicir, o terceiro trimestre terá en todos os casos unha influenza 
positiva na nota final, con un máximo na valoración final de un punto. 
Polo tanto, para o alumnado con trimestres pendentes, para superar a 
materia, debe obter un 5 como resultado de: 
Media entre as dúas primeiras avaliacións máis a terceira avaliación 
dividida entre 10. 
0,5·(Nota primeira avaliación)+0,5·(nota segunda avaliación)+0,1·(Nota terceira avaliación) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de resultar necesario a proba extraordinaria de setembro: 
A recuperación consistirá na realización de unha proba escrita sobre os 
contidos non superados (da primeira, segunda avaliación ou ambas). Para 
superar a materia o alumno/a debera obter a lo menos un 5 co resultado 
desa proba máis a terceira avaliación dividida entre 10. 

                       Nota proba extraordinaria+0,1·(Nota terceira avaliación) 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON HAI ALUMNADO CON VALORES ÉTICOS PENDENTE DE OUTROS ANOS 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
NON PROCEDE 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
NON PROCEDE 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 

 

Argumentar por escrito a necesidade das leis, o dereito e a súa 

lexitimación por criterios de xustiza. 

Actividades sobre a desobediencia civil a partir da exposición de 

dilemas, casos reais e de figuras históricas. 

Traballo de investigación sobre as ONG de defensa dos dereitos 

humanos e presentación en soporte informático dos obxectivos, 

ámbito de actuación e proxectos que leva a cabo unha  organización 

determinada. 

Análise de diversos casos de avances científicos e tecnolóxicos que 

implican conflitos éticos, como as biotecnoloxías, a intelixencia 

artificial ou o big data. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No 3º trimestre como proposta para adaptarnos a esta situación tan 
extraordinaria que vivimos acordamos entre alumnado e profesor empregar 
a plataforma Google Classroom como forma de comunicación e para 
presentar as diferentes actividades. Trala enquisa realizada por IES Chan do 
Monte, podemos afirmar que ningún alumno ou alumna ten problemas de 
conexión ou falta de equipo para o desenvolvemento das actividades a 
realizar. 
Cada semana envíaselle un documento con contidos teóricos, visuais ou 
demostrativos ós que o alumnado pode recorrer para resolver as 
actividades que se lle propoñen. 

Materiais e recursos 

Como parte desta formación telemática os materiais e recursos empregados 
teñen que ver coas novas tecnoloxías. Empregaremos as diferentes 
aplicacións informáticas (Office, pdf...), recursos da Web, ordenadores e os 
apuntes facilitados polo profesor. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado: 
Comunicaráselle ó alumnado e as familias a publicación da 
adaptación da programación na Web do centro a través do Espazo 
Abalar e na plataforma que estamos a empregar este terceiro 
trimestre para o desenvolvemento do mesmo: Google Classroom.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


