
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

UNIDADE 1.  TOMAMOS DECISIÓNS
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

1. Respectar os valores sociais 
recoñecidos apreciando a súa 
achega ao benestar persoal e 
ao ben común.

2. Adquirir unha actitude de 
agradecemento pola herdanza 
recibida do pasado e tomar 
conciencia das consecuencias 
que ten para o futuro o que se 
faga no presente. 

3. Comprender a importancia 
dos valores na toma de 
decisións.

4. Exercitar o pensamento 
crítico sabendo argumentar 
razóns.

5. Practicar o razoamento 
hipotético para advertir as 
consecuencias dun acto.

6. Desenvolver a capacidade de
escoitar os demais.

7. Potenciar actitudes de 
iniciativa persoal e de 
emprendemento.

8. Promover a reflexión e o 
diálogo en grupo a partir de 
relatos breves.

A intelixencia 

• Cambios reais.

• Todos nos 
equivocamos.

• Aprendemos do 
pasado.

Hoxe tomo decisións

• Os valores.

• As virtudes ou as 
fortalezas.

• Actuamos no presente.

Pensamos no futuro

• Como actuamos?

• Os proxectos.

• Como queremos ser de
maiores?

Sección  "Taller  de
filosofía":

• Todos somos capaces.

• Os valores.

•  Como  nos
comportamos?

1. Respectar os valores 
socialmente recoñecidos, 
coñecendo e apreciando os 
valores da Constitución española 
e os dereitos e deberes da 
Constitución española.

1.2.  Axuíza  criticamente  os  valores
implícitos  en  situacións  vividas  ou
contempladas  mediante  audiovisuais,
de acordo cos que constitúen a vida en
común nunha sociedade democrática.

(Competencias sociais e cívicas)

• Recoñece a idea de valor e a súa
relación coas necesidades persoais.
Taller de filosofía, act. 8, páx. 17.

•  Identifica  os  aspectos  positivos
dos valores  e  os  pensamentos  de
persoas  que  contribuíron  ao  ben
común. Presente, act. 3, páx. 11.

Comunicación 
lingüística
(Obxectivos 6 e 8)

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia 
e tecnoloxía 
(Obxectivo 5)

Competencias sociais
e cívicas 
(Obxectivos 1, 2, 3, 6 
e 8)

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor
(Obxectivos 4 e 7)

Aprender a aprender
(Obxectivo 4)

Competencia dixital
(Obxectivo 8)

2. Desenvolver un estilo persoal 
baseado na respectabilidade e na 
dignidade persoal elaborando un 
bo autoconcepto, practicando o 
autocontrol mediante estratexias 
de reestruturación cognitiva e 
realizando a toma de decisións 
meditada e responsable.

2.1. Coñece e asume os trazos 
característicos da propia personalidade
poñéndoos de manifesto 
asertivamente.

2.2. Aplica o autocontrol á toma de 
decisións, á negociación e á resolución
de conflitos.

(Aprender a aprender)

• Identifica os seus trazos de 
personalidade e explica as 
fortalezas que lle gustaría 
desenvolver. Presente, act. 4, páx. 
15; Futuro, act. 3, páx. 19.

• Comprende en que consiste a 
toma de decisións e explica algunha
decisión propia. Apertura, acts. 1 e 
2, páx. 9; Pasado, act. 3, páx. 15; 
Presente, act. 6, páx. 16.

• Aplica o autocontrol nalgunhas 
das súas decisións cotiás. Taller de 
filosofía, act. 7, páx. 21.

3. Propoñerse desafíos e levalos 
a cabo mediante unha toma de 
decisións persoal, meditada e 
responsable, desenvolvendo un 
bo sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e aos 
demais.

3.1. Actúa estimando as 
consecuencias das propias accións e 
desenvolvendo actitudes de respecto e
solidariedade cara aos demais, en 
situacións formais e informais de 
interacción social.

(Competencias sociais e cívicas)

3.2. Emprega o pensamento 
consecuencial para tomar decisións 
éticas.

(Competencia  matemática  e
competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía)

• Desenvolve actitudes de respecto 
e gratitude cara ao labor dos 
membros da súa familia e contribúe
a xerar unha boa convivencia. 
Pasado, act. 7, páx. 12.

• Toma conciencia dos efectos que 
as nosas actuacións no presente 
teñen sobre o futuro, 
desenvolvendo o pensamento 
consecuencial. Futuro, acts. 1 e 2, 
páx. 18; act. 4 e 5, páx. 20; Taller de
filosofía, act. 7, páx. 21.

4. Crear un sistema propio de 
valores, asumindo os dereitos e 
deberes do alumno ou alumna, 
realizando xuízos morais de 
situacións escolares e resolvendo 
dilemas morais con supostos 
prácticos que reflictan situacións 
escolares.

4.1. Realiza xuízos morais de 
situacións escolares.

(Competencias sociais e cívicas)

•  Establece  unha  orde  de  valores
segundo  criterios  propios,  para
tomar  decisións  en  situacións
escolares  e  sociais.  Taller  de
filosofía, act. 9, páx. 17.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

UNIDADE 1.  TOMAMOS DECISIÓNS
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

5. Participar activamente na vida 
cívica de forma pacífica e 
democrática, transformando o 
conflito en oportunidade, 
coñecendo e empregando as 
fases da mediación e 
empregando a linguaxe positiva 
na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais.

5.1. Resolve os conflitos de modo 
construtivo.

(Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor)

5.2. Analiza as emocións, sentimentos,
posibles pensamentos e puntos de 
vista de protagonistas de mensaxes 
audiovisuais que entran en conflito.
(Competencias sociais e cívicas)

•  Reflexiona  sobre  o  seu
comportamento  en  situacións
escolares  e  sobre  a  resolución
pacífica  de  conflitos  cos  seus
compañeiros. Taller de filosofía, act.
7, páx. 21.

• Reflexiona sobre os sentimentos e
actuacións dos personaxes a partir
dunha imaxe e  un  relato.  Pasado,
acts. 5 e 6, páx. 12.

6. Desenvolver un pensamento 
efectivo e independente 
empregando as emocións de 
forma positiva.

6.1. Reflexiona, sintetiza e estrutura os
seus pensamentos. 

(Comunicación lingüística,  
Competencia dixital)

• Explícase con coherencia e de 
forma razoada, elaborando 
hipóteses. Pasado, acts. 1 e 2, páx. 
10; acts. 3 e 4, páx. 11.

• Comprende conceptos a partir de 
metáforas en contextos lingüísticos 
diversos. Taller de filosofía, acts. 9 e
10, páx. 13; Presente, act. 2, páx. 
14.

• Enumera e selecciona as ideas 
máis importantes e explica os seus 
argumentos.
Repasa, act. 1, páx. 22.

7. Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas 
para encontrar o mellor 
argumento.

7.1. Dialoga inferindo e dando o 
sentido adecuado á expresión dos 
demais.

7.2 Utiliza correctamente as 
estratexias de escoita activa.

(Comunicación lingüística)

• Dialoga, razoa e toma decisións 
en grupo. Taller de filosofía, acts. 8 
e 9, páx. 13; act. 9, páx. 17.

• Expresa o seu punto de vista e 
escoita o dos demais en 
exposicións orais breves. Presente, 
act. 7, páx.16; Futuro, act. 6, páx. 
20; Taller de filosofía, acts. 8 e 9, 
páx. 21.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

UNIDADE 1.  TOMAMOS DECISIÓNS

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

1. COÑECEMENTOS PREVIOS NECESARIOS

Os alumnos desta idade xa viviron situacións nas  que tiveron que decidir.  Saben por  experiencia que as consecuencias das súas  decisións  foron  unhas veces
desexables e noutras ocasións indesexables. En cada unha das súas decisións tiveron presentes os valores e tiveron que xerarquizalos para decidir como actuar en
casos de conflito.

Tamén saben que poden ser mellores naquilo que se propuxeron e que o esforzo e o adestramento son necesarios para desenvolver as súas virtudes, fortalecidas a
partir dos hábitos. 

Ademais, entenden que é un proxecto e o sentido e importancia que ten para a propia vida. 

Todo iso son nocións xa traballadas no curso anterior.

2. PREVISIÓN DE DIFICULTADES

Desde o punto de vista metodolóxico, hai que ter en conta que o obxectivo desta materia non consiste tanto en que o alumnado adquira pasivamente uns coñecementos,
senón en que sexa capaz de practicar o  pensamento crítico e o  diálogo en grupo sobre problemas morais. Todo iso os axudará a ser boas persoas e mellores
cidadáns.

Por outro lado, é importante que os alumnos descubran que os valores que presenta a publicidade e que asume acriticamente a maioría da poboación non son sempre
os máis valiosos. 

Finalmente,  hai  que destacar  a  intelixencia como a capacidade de dar resposta aos problemas da vida.  Para  desenvolver  o  talento hai  que
exercitarse na aplicación da intelixencia para conseguir metas. Esta idea pódelles resultar difícil de comprender, xa que normalmente se asocia a
intelixencia ao éxito académico.

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 punto se 

se resolveu correctamente. No caso de que a 

resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, 
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 

10 puntos. A avaliación inicial cualificarase do 

mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 
ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS  Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

CONTIDOS
TRANSVERSAIS

Educación en valores:  Coñecer o pasado axúdanos a tomar decisións intelixentes no presente para construír o noso futuro e ser persoas felices e bos cidadáns.

Aprendizaxe cooperativa:  Estrutura cooperativa 1-2-4 en acts. 3 e 4, sección Presente, páx. 15 do libro do alumno. 

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

UNIDADE 2.  FORMAMOS A NOSA PERSONALIDADE
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

1. Comprender  que  a
motivación  intrínseca  e  o
esforzo  son  necesarios  para o
logro  de  éxitos  individuais  e
compartidos,  así  como  para  o
desenvolvemento  do  potencial
persoal.

2. Tomar decisións meditadas
e  responsables  baseadas  nun
autoconcepto  axustado  e
positivo.

3. Desenvolver a autonomía e
a  capacidade  de
emprendemento para conseguir
logros  persoais,
responsabilizándose  do  ben
común.

4. Desenvolver  o  estilo
persoal  baseándose  na

A nosa forma de ser

• Temperamento e 
carácter.

• Como vemos o 
mundo?

Coñecerse e cambiar

• Coñecerse a un 
mesmo.

• Cambiar é posible.

• Conseguir unha meta.

A personalidade elixida

• A nosa personalidade.

• Ter personalidade.

• Como queremos ser?

1. Desenvolver un estilo persoal 
baseado na respectabilidade e na 
dignidade persoal, elaborando un 
bo autoconcepto, practicando o 
autocontrol mediante estratexias 
de reestruturación cognitiva e 
realizando unha toma de 
decisións meditada e 
responsable.

1.1. Razoa o valor da respectabilidade 
e a dignidade persoal e exprésao por 
escrito.

1.2. Coñece e asume os trazos 
característicos da propia personalidade
e ponos de manifesto asertivamente.

(Competencias sociais e cívicas e 
Comunicación lingüística) 

• Identifica algúns trazos de 
personalidade noutras persoas e 
recoñece os propios. Apertura, act. 
1 e 2, páx. 23; Pasado, act. 4, páx. 
25; Presente, act. 4, páx. 29; 
Futuro, act. 5, páx. 34.

• Analiza cales son os trazos de 
personalidade máis desexables. 
Futuro, act. 4, páx. 33; act. 5 páx. 
34; Taller de filosofía, act. 8 e 10, 
páx. 35.

•Reflexiona  sobre  a  súa  forma de
ser e o que lle gusta e expresa de
que  maneira  podería  cambiar.
Pasado, act. 6, páx. 25.

•Pescuda  sobre  diversos  aspectos
do desenvolvemento da identidade
persoal e o autoconcepto. Taller de
Filosofía, act. 12, páx. 27.

• Explica o seu proxecto 
expresando os medios para 
conseguilo. Futuro, act. 7, páx. 34.

Comunicación
lingüística
(Obxectivos 5, 6 e 8)

Competencias sociais
e cívicas 
(Obxectivos 5, 6, 7, 8
e 9) 

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor
(Obxectivos 1, 2, 3, 4
e 7)

Aprender a aprender 
(Obxectivos 5 e 8) 

Competencia dixital
(Obxectivos 1, 5, 8 e
9)
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

UNIDADE 2.  FORMAMOS A NOSA PERSONALIDADE
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

respectabilidade e na dignidade
persoal.

5. Dar  boas  razóns  para
apoiar  os diferentes puntos de
vista e opinións.

6. Expresar  opinións,
sentimentos  e  emocións
utilizando  coherentemente  a
linguaxe verbal e non verbal.

7. Desenvolver  unha  conduta
asertiva.

8. Encontrar  o  mellor
argumento a través do diálogo e
a  creación  de  pensamentos
compartidos.

9. Contribuír  á  mellora  do
clima  do  grupo  mostrando
actitudes  cooperativas  e
establecendo  relacións
respectuosas.

Sección  "Taller  de
filosofía":

• Formar o carácter.

• Esforzo e 
autocoñecemento.

• Plans e proxectos.

2. Desenvolver un pensamento 
efectivo e independente 
empregando
as emocións de forma positiva.

2.1. Realiza un adecuado 
recoñecemento e identificación das 
súas emocións.

2.2. Expresa os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos ao mesmo 
tempo que respecta os dos demais 
nas actividades cooperativas. 

2.3. Reflexiona, sintetiza e estrutura os
seus pensamentos.

2.4. Razoa por escrito o valor da 
reestruturación cognitiva e da 
resiliencia. 

(Aprender a aprender, Competencias 
sociais e cívicas e Competencia dixital)

• Identifica os sentimentos 
experimentados ante situacións nas
que interpreta ter "mala sorte". 
Pasado, act. 9, páx. 26.

• Reflexiona sobre a súa propia 
capacidade de pensar e sobre a 
importancia de coñecerse a si 
mesmo e exprésao. Taller de 
filosofía, act. 7, páx. 31.

• Elabora hipóteses sobre os 
motivos que levan unha persoa a 
sentir ou a actuar de determinada 
forma. Presente, acts. 1, 2 e 3,  páx.
28.

• Recapitula, sintetiza e comproba o
que aprendeu. Repasa, act. 1 e 2, 
páx. 36.

• Reflexiona e escribe sobre a 
forma de enfrontar positivamente as
dificultades na vida. Taller de 
filosofía, act. 6, páx. 31. Pasado, 
act. 10, páx. 26. Presente, act. 4, 
páx. 29.

3. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento 
para conseguir logros persoais, 
empregando estratexias de 
reestruturación cognitiva para 
superar as dificultades que xorden
e responsabilizándose do ben 
común.

3.1. Define e formula problemas de 
convivencia claramente.

(Competencias sociais e cívicas)

• Pescuda sobre as posibles causas
do problema de illamento dun neno 
e establece unha relación co 
autocoñecemento. Presente, actd. 
1, 2 e 3, páx. 28.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

UNIDADE 2.  FORMAMOS A NOSA PERSONALIDADE
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

4. Propoñer desafíos e levalos a 
cabo mediante unha toma de 
decisións persoal, meditada e 
responsable, desenvolvendo un 
bo sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e aos 
demais.

4.1. Identifica vantaxes e 
inconvenientes dunha posible solución 
antes de tomar unha decisión ética. 

4.2  Actúa estimando as 
consecuencias das propias accións e 
desenvolvendo actitudes de respecto e
solidariedade cara aos demais en 
situacións formais e informais de 
interacción social.

(Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor e Competencias sociais 
e cívicas)

•Avalía as consecuencias de tomar 
unha postura sobre a importancia 
dos factores herdados e os 
ambientais na construción da propia
personalidade. Presente act. 1, 2 e 
3 páx. 24; Taller de filosofía, act. 11,
páx. 27.

•Define unha meta persoal e 
planifica como alcanzala. Presente, 
act. 5, páx. 30.

• Recoñece as cousas que se 
poden mellorar das que non (nunha
casa e na propia persoa). Futuro, 
act. 1, páx. 32; Taller de filosofía, 
act. 9, páx 35.

• Recoñece a importancia de ter un 
proxecto para alcanzar o éxito e do 
esforzo constante para conseguilo e
explica o seu propio proxecto. 
Futuro, act. 1, 2 e 3, páx. 32; act. 6, 
páx. 34; Taller de filosofía, acts. 8 e 
9 páx. 35; Taller de filosofía, act. 11,
apartado e, páx. 27.

• Comprende o valor de aceptar as 
equivocacións e fracasos como 
camiño de crecemento persoal. 
Futuro, act. 5, páx. 34. Taller de 
filosofía, act. 8, páx. 35. Taller de 
filosofía, act. 7, apartado d, páx. 31.

5. Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas 
para encontrar o mellor 
argumento.

5.1. Utiliza correctamente as 
estratexias de escoita activa. 

5.2. Relaciona diferentes ideas e 
opinións para encontrar os seus 
aspectos comúns.

 (Competencias sociais e cívicas, 
Aprender a aprender e Competencia 
dixital)

• Dialoga encontrando aspectos 
comúns sobre ideas referidas ao 
carácter persoal. Taller de filosofía, 
act. 11, páx. 27.

• Dialoga respectuosamente cos 
seus compañeiros  para identificar 
as boas e malas razóns que apoian 
un argumento. Presente, act. 8, 
páx. 31.

6. Desenvolver os aspectos da 
intelixencia interpersoal.

6.1. Utiliza a capacidade de empatizar 
e as diferentes habilidades sociais 
para favorecer o seu benestar 
individual e contribuír á cohesión dos 
grupos sociais aos que pertence.

(Competencias sociais e cívicas)

•Dialoga sobre  as  distintas  formas
de  actuar  segundo  o  tipo  de
carácter,  poñéndose  no  lugar  do
outro. Pasado, act. 5, páx. 25.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

UNIDADE 2.  FORMAMOS A NOSA PERSONALIDADE

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

1. COÑECEMENTOS PREVIOS NECESARIOS

Os nenos desta idade teñen xa formado un concepto de si mesmos e perciben algúns trazos da súa forma de ser que lles gustan e outros que non.
Posúen xa a experiencia de que, se o propoñen,  poden controlar e modificar  algúns trazos  do seu carácter  e conseguir  algunhas das  metas que
estableceron.

Moitos dos alumnos desta idade experimentaron a necesidade do esforzo, da disciplina e do autocontrol para conseguir metas desexables. Ademais das
metas escolares, moitos participan en actividades extraescolares que lles esixen adestramentos fortes: danza, deportes, música, idiomas...

Teñen a suficiente autonomía para fixarse obxectivos, con independencia dos propostos pola familia e o profesorado, e son capaces de razoar e de pedir
razóns para avaliar se son máis ou menos razoables.

2. PREVISIÓN DE DIFICULTADES

Algúns nenos poden non ter experimentado abondo o éxito nas tarefas e metas que se propuxeron, ou que a familia e a escola lles impoñen. Algúns
poden pensar que non valen o suficiente, culparse dos seus fracasos ou responsabilizar a mala sorte ou a natureza.

O autoconcepto dos nenos desta idade depende en gran medida de como os ven os demais, especialmente os amigos ou os compañeiros. Os seus
modelos de comportamento comezan a diversificarse. Por iso, será necesario acompañalos para ser críticos cos modelos de éxito e os ideais de felicidade
vixentes na sociedade.

Moitos alumnos e os seus pais relacionan a  intelixencia coa facilidade que teñen para aprender as materias académicas e obter boas puntuacións nos exames. Será
conveniente ampliar esta comprensión para descubrir a intelixencia como a capacidade para resolver os problemas da vida e realizar proxectos para vivir ben.

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 punto se 

se resolveu correctamente. No caso de que a 
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(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, 

pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 

10 puntos. A avaliación inicial cualificarase do 

mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 
ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS  Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

CONTIDOS
TRANSVERSAIS

Educación en valores:  A reflexión acerca da nosa personalidade e como vamos formándoa ao longo da nosa vida contribúe a coñecernos a nós mesmos e ser conscientes das nosas fortalezas e 
debilidades.
Aprendizaxe cooperativa:  

• Estrutura cooperativa Cooperación guiada ou estruturada, páx. 36 da guía esencial.
• Estrutura cooperativa 1-2-4 na sección Presente páx. 31 do libro do alumno.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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UNIDADE 3.  A FELICIDADE PERSOAL
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

1. Estruturar un pensamento 
efectivo e independente 
empregando as emocións de 
forma positiva.

2. Comprender e practicar a 
gratitude e a axuda mutua como
actos que están vinculados á 
felicidade persoal.

3. Afianzar relacións 
interpersoais positivas 
desenvolvendo un bo 
autoconcepto, capacidade de 
empatía e habilidades sociais.

4. Resolver problemas en 
colaboración, poñendo de 
manifesto unha actitude aberta 
cara aos demais e compartindo 
puntos de vista e sentimentos. 

5. Desenvolver o propio 
potencial, mantendo unha 
motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de 
éxitos individuais e compartidos.

6. Potenciar actitudes de 
confianza en si mesmo e 
espírito emprendedor.

7.  Traballar  en  equipo
favorecendo a interdependencia
positiva,  o  diálogo  e  a  escoita
activa.

A gratitude

• Dar as grazas.

O perdón

• Perdoar e pedir 
perdón.

Ser felices

• Sentirnos ben.

• Sentirnos queridos.

• Sentir que 
progresamos.

Adestramos a valentía

Sentimentos ante o 
futuro

• Tipos de confianza.

As boas actitudes

• A actitude de 
crecemento ou de 
mellora persoal.

• A actitude 
emprendedora.

Sección  "Taller  de
filosofía":

• Os bos sentimentos.

•  A  felicidade  e  a
valentía.

• A esperanza e a 
confianza.

1. Desenvolver un pensamento 
efectivo e independente 
empregando as emocións de 
forma positiva.

1.1. Realiza un adecuado 
recoñecemento e identificación das 
súas emocións.

(Aprender a aprender)

1.2. Expresa os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos ao mesmo 
tempo que respecta os dos demais 
nas actividades cooperativas.

(Competencias  sociais  e  cívicas  e
Comunicación lingüística)

1.3. Razoa por escrito o valor da 
reestruturación cognitiva e a 
resiliencia.

(Competencias  sociais  e  cívicas  e
Comunicación lingüística)

• Recoñece e identifica a emoción 
do agradecemento e expresa 
motivos polos que sentirse 
agradecido. Pasado, act. 3, páx. 38;
Pasado, acts. 4 e 5, páx. 39.

• Reflexiona sobre a gratitude a 
partir dunha frase e un proverbio. 
Pasado, act. 6, páx. 39.

• Identifica e reflexiona sobre o 
perdón nas relacións cos demais. 
Pasado, acts. 7, 8 e 9, páx. 40; 
Taller de filosofía, act. 13, páx. 41.

• Define algúns sentimentos e 
clasifícaos. Taller de filosofía, acts. 
10 e 12, páx. 41.

• Dialoga cos seus compañeiros 
sobre diversos sentimentos. Taller 
de filosofía, act. 11, páx. 41.

• Lembra algunha situación na que 
outras persoas o fixeron sentir feliz. 
Presente, act. 1, páx. 43.

• Fai unha lista dos seus propios 
medos e escribe algún positivo. 
Presente, acts. 6 e 7, páx. 44.

• Comprende e explica a 
posibilidade de superar as 
dificultades e saír fortalecido delas. 
Futuro, act. 4, páx. 47.

Competencias sociais
e cívicas
(Obxectivos 2, 3, 4, 5 
e 7)

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor
(Obxectivos 1, 5 e 6)

Comunicación 
lingüística
(Obxectivos 1, 3, 4 e 
7)

Aprender a aprender
(Obxectivos 1, 3 e 4)

Competencia dixital
(Obxectivo 7)

2. Practicar o altruísmo no ámbito 
próximo razoando e 
sensibilizando sobre o seu valor.

2.1. Amósase xeneroso no seu ámbito 
próximo.
(Competencias sociais e cívicas)

• Comprende o valor da gratitude e 
da axuda mutua a partir dun relato 
intercultural. Pasado, acts. 1 e 2, 
páx. 38.

• Pensa nunha experiencia persoal 
de axuda a outra persoa e explícaa 
en relación ao sentimento da 
felicidade. Presente, act. 4, páx. 43.

3. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento 
para conseguir logros persoais, 
empregando estratexias de 
reestruturación cognitiva para 
superar as dificultades que xorden
e responsabilizándose do ben 
común.

3.1 Participa na solución de problemas
escolares con seguridade e 
motivación.

(Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor)

3.2. Define e formula problemas de 

• Reflexiona sobre o sentido do 
perdón en situacións de conflito 
interpersoal. Pasado, act. 9 c, páx. 
40.
• Lembra unha situación 
problemática, como a resolveu e os 
sentimentos que experimentou 
durante o proceso. Presente, act. 5,

1
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UNIDADE 3.  A FELICIDADE PERSOAL
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

convivencia claramente.

(Comunicación lingüística)

3.3. Comprende e expresa por escrito 
a importancia da iniciativa privada na 
vida económica e social.

(Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor)

páx. 43.
• Adestra a valentía como medio 
para superar os seus medos a partir
dun relato. Presente, act. 8, páx. 44.
• Reflexiona sobre os seus 
problemas e explica a posibilidade 
de superar as dificultades e saír 
fortalecido de elas. Futuro, acts. 4 e
5, páx. 47.
• Comprende e explica a actitude de
crecemento persoal. Futuro, act. 8, 
páx. 48.
• Explica e xustifica os beneficios 
que supón ser unha persoa 
emprendedora. Futuro, act. 9, páx. 
48.

4. Desenvolver os aspectos da 
intelixencia interpersoal.

4.1. Desenvolve un bo autoconcepto, é
capaz de autocontrolarse e motívase 
apropiadamente.

(Aprender a aprender)

4.2. Utiliza a capacidade de empatizar 
e as diferentes habilidades sociais 
para favorecer o seu benestar 
individual e contribuír á cohesión dos 
grupos sociais aos que pertence.

(Competencias sociais e cívicas)

• Comprende e reflexiona sobre a 
felicidade e a súa consecución. 
Apertura, act. 1 e 2, páx. 37; 
Presente, act. 1 e 2, páx. 42; Taller 
de filosofía, act. 9 e 10, páx. 45; 
Repasa, act.1, páx. 50.

• Coñece e respecta costumes 
doutras culturas e empatiza coa 
historia de orixe. Pasado, acts. 1 e 
2, páx. 38.

• Pensa sobre o compromiso e a 
súa importancia no benestar social. 
Futuro, act. 6, páx. 47.

• Reflexiona sobre os seus 
sentimentos e comportamentos de 
confianza e compromiso. Futuro, 
act. 7, páx. 47.

5. Resolver problemas en 
colaboración, poñendo de 
manifesto unha actitude aberta 
cara aos demais e compartindo 
puntos de vista e sentimentos.

5.1. Establece relacións de confianza 
cos iguais e as persoas adultas no 
centro escolar.

(Competencias sociais e cívicas)

5.2. Pon de manifesto unha actitude 
aberta cara aos demais e comparte 
puntos de vista e sentimentos durante 
a interacción social no aula.

(Comunicación lingüística)

• Dialoga cos seus compañeiros 
sobre o medo, a valentía e a 
prudencia en situacións escolares 
cotiás, expresando o seu punto de 
vista. Taller de filosofía, acts. 11 e 
12, páx. 45.

• Dialoga cos seus compañeiros e 
chega a unha resposta común. 
Taller de filosofía, act. 10, páx. 49.
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UNIDADE 3.  A FELICIDADE PERSOAL
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

6. Traballar en equipo 
favorecendo a interdependencia 
positiva e mostrando condutas 
solidarias.

6.1. Traballa en equipo empregando 
estratexias de interdependencia 
positiva.

(Competencias sociais e cívicas e 
Competencia dixital)

• Responde preguntas relacionadas
coa confianza e a seguridade nos 
demais. Taller de filosofía, acts. 11 e
12, páx. 49.
• Pensa e dialoga cos seus 
compañeiros acerca de diversos 
temas relacionados coa unidade. 
Taller de filosofía, act. 11, páx. 41; 
acts. 11 e 12, páx. 45; act. 10, páx. 
49.
• Participa en equipo cos seus 
compañeiros nas propostas dixitais 
da unidade. Taller de filosofía, act. 
11, páx. 41; act. 12, páx. 45.

UNIDADE 3.  A FELICIDADE PERSOAL

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

1. COÑECEMENTOS PREVIOS NECESARIOS
Os alumnos desta idade son conscientes de que hai sentimentos que os axudan a vivir mellor cos demais e de que hai outros sentimentos que dificultan a convivencia.
Son capaces de recoñecer o que os demais fan por eles e de mostrar unha actitude de gratitude. Ao mesmo tempo, con frecuencia, experimentan a necesidade de ser
perdoados cando actúan mal.
Tamén saben que a felicidade require coidar as súas relacións cos demais e con eles mesmos. Así mesmo, recoñecen que o que os axuda a ser felices ten máis valor ca
outras cousas que non lles dan a felicidade.
Por  outra  banda,  experimentaron  que  lograr  as  súas  metas  os  fai  sentir  felices  e  que  o  adestramento,  o  esforzo e  a  confianza  en  si  mesmos son  actitudes
imprescindibles para conseguilo.
2. PREVISIÓN DE DIFICULTADES
Cada día gozamos de moitos bens que recibimos, pero a maioría das veces non temos conciencia diso e, polo tanto, non os valoramos como merecen. Os nenos desta
idade tampouco son conscientes de todo o que reciben dos demais e, en ocasións, poden pensar que o merecen. Axudalos a recoñecer o que as outras persoas lles
regalan é necesario para que experimenten o agradecemento.
Por outra parte, hai que ter en conta que os alumnos, a maioría das veces, tenden a buscar a felicidade de forma inmediata. Por iso é fundamental que lles ensinemos a
tomar decisións intelixentes, para que antes de actuar pensen as consecuencias favorables ou desfavorables que pode ter unha actuación, e tamén recordarlles que os
sentimentos agradables son pasaxeiros, pero o esforzo e desenvolver as virtudes lles permitirán ser fortes e felices. 
Finalmente, a metodoloxía desta materia require que os alumnos dialoguen e xustifiquen os seus puntos de vista con razóns. Ademais, nesta unidade invitarémolos
especialmente a expresar ideas propias e sentimentos. Todo iso require unha actitude de escoita atenta e activa ao que din os demais, que non sempre será fácil de
manter pero que é moi necesaria.

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.
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 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 punto se 

se resolveu correctamente. No caso de que a 

resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, 

pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 

10 puntos. A avaliación inicial cualificarase do 

mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 
ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS  Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

CONTIDOS
TRANSVERSAIS

Educación en valores:  Reflexionar sobre os sentimentos permite identificar os que favorecen a felicidade persoal e facilitan a convivencia, como a gratitude, o perdón, o 
esforzo, a valentía, a esperanza e a confianza. Tamén é importante a reflexión sobre a importancia que ten a actitude de crecemento persoal e a actitude emprendedora.
Aprendizaxe cooperativa:  

• Estrutura cooperativa 1-2-4 en sux. 6 páx. 57 da guía esencial.
• Estrutura cooperativa de Folio xiratorio en sux. 4 páx. 58 da guía esencial.
• Estrutura de Cooperación guiada ou estruturada en sux. 5 páx. 65 da guía esencial.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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UNIDADE 4.  A FELICIDADE SOCIAL
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

1. Comprender a 
responsabilidade social e a 
xustiza social empregando a 
capacidade de reflexión, 
síntese e estruturación.

2. Respectar os valores 
universais comprendendo a 
necesidade de garantir os 
dereitos básicos de todas as 
persoas.

3. Propoñer e levar a cabo 
desafíos, tomando decisións 
meditada e responsablemente, 
para comprometerse con un 
mesmo e cos demais.

4. Reflexionar sobre as normas 
da comunidade educativa 
empregando o sistema de 
valores persoal a partir dos 
valores universais.

5. Expresar opinións, 
sentimentos e emocións 
utilizando coordinadamente a 
linguaxe verbal e non verbal.

6. Resolver problemas en 
colaboración, manifestando 
unha actitude aberta cara aos 
demais e compartindo puntos 
de vista e sentimentos.

7. Traballar en equipo 
favorecendo a interdependencia
positiva e mostrando condutas 
solidarias.

8. Ter en conta as opinións dos 
demais para construír o propio 
pensamento.

Somos seres sociais

• Somos cidadáns.

• A felicidade social e a 
xustiza.

Somos solidarios e 
xustos

• Ser solidarios.

• Ser xustos.

• Adestrámonos para ser
xustos.

A xustiza

• Imos ser xustos.

• Os Obxectivos do 
Milenio.

Sección  "Taller  de
filosofía":

• Vivimos en sociedade.

• Solidariedade e 
xustiza.

• Xustiza e dignidade.

1. Desenvolver un estilo persoal 
baseado na respectabilidade e na 
dignidade persoal, elaborando un 
bo autoconcepto, practicando o 
autocontrol mediante estratexias 
de reestruturación cognitiva e 
realizando unha toma de 
decisións meditada e 
responsable.

1.1. Razoa o valor da respectabilidade 
e a dignidade persoal e exprésao por 
escrito.

(Competencias sociais e cívicas) 

• Recoñece o valor das persoas que
loitaron polos Dereitos Humanos 
Presente, act. 8, páx. 54. 

• Identifica o respecto polos dereitos
e a dignidade como factores de 
felicidade social. Taller de filosofía, 
act. 12, páx. 55.

Competencias sociais
e cívicas
(Obxectivos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8)

Aprender a aprender
(Obxectivos 1, 4, 6 e 
8)

Comunicación 
lingüística
(Obxectivos 5 e 8)

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor
(Obxectivos 2, 3, 6, 7 
e 8)

Competencia dixital
(Obxectivos 6 e 7)

2. Desenvolver un pensamento 
efectivo e independente 
empregando
as emocións de forma positiva.

2.1. Realiza un adecuado 
recoñecemento e identificación das 
súas emocións.

2.2. Expresa os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos ao mesmo 
tempo que respecta os dos demais 
nas actividades cooperativas. 

2.3. Reflexiona, sintetiza e estrutura os
seus pensamentos.

(Competencias sociais e cívicas, 
Aprender a aprender e Competencia 
dixital)

• Identifica como se sente cando as 
persoas son felices e cando non o 
son. Apertura, act. 2, páx. 51.

• Reflexiona sobre o sentimento que
provoca recoñecer que outros 
loitaron pola nosa felicidade social. 
Pasado, act 8, páx. 54.

• Coñece o sentimento de 
indignación, a súa relación coa 
inxustiza, e reflexiona sobre a forma
de xestionalo. Taller de filosofía, act.
7 e 8, páx. 63.

• Investiga cos demais sobre a 
felicidade social e redacta unha 
definición. Taller de filosofía act. 12, 
páx. 55; Repasa, act. 1, páx. 64.

• Avalía un proxecto de 
adestramento para a xustiza, 
identificando os aspectos relevantes
do proceso. Presente, act. 5, páx. 
58.

• Sintetiza e valora o que aprendeu.
Repasa, act. 2, páx. 64.

3. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento 
para conseguir logros persoais, 
empregando estratexias de 
reestruturación cognitiva para 
superar as dificultades que xorden
e responsabilizándose do ben 
común.

3.1. Comprende e expresa a 
importancia da iniciativa privada na 
vida económica e social.

(Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor)

• Recoñece o valor do 
emprendemento social para 
cambiar situacións inxustas. Futuro,
act. 1 e 2, páx. 60.

4. Propoñer desafíos e levalos a 
cabo mediante unha toma de 
decisións persoal, meditada e 
responsable, desenvolvendo un 
bo sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e aos 

4.1. Emprega o pensamento 
consecuencial para tomar decisións 
éticas.

4.2  Actúa estimando as 

•Emprega  o  pensamento
consecuencial  para  elaborar
hipóteses. Pasado, act. 7. páx. 54.

•Pescuda sobre  a  solidariedade,  a
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demais. consecuencias das propias accións e 
desenvolvendo actitudes de respecto e
solidariedade cara aos demais en 
situacións formais e informais de 
interacción social.

(Competencias sociais e cívicas)

reciprocidade e a súa relación coa
felicidade social. Presente, acts. 1 e
2, páx. 56; Taller de filosofía, act. 6
páx. 59.

•Explica a importancia de loitar pola
xustiza  de  maneira  global.  Futuro,
acts. 4 e 5, páx. 62.

•Dialoga sobre a amizade, a súa 
relación co valor da solidariedade e 
o respecto. Taller de filosofía, acts. 
7 e 8, páx. 59.

5. Practicar o altruísmo no ámbito 
próximo razoando e 
sensibilizando sobre o seu valor.

5.1. É capaz de sensibilizar sobre  
causas altruístas realizando 
exposicións orais sobre o seu valor e 
cometidos.

 (Competencias sociais e cívicas)

•É sensible a situacións inxustas e
valora  as  causas  altruístas  que
favorecen a xustiza. Futuro, acts. 1
e 2, páx. 60; Futuro, act. 3, páx. 61.

6. Traballar en equipo 
favorecendo a interdependencia 
positiva e amosando condutas 
solidarias.

6. 1. Amosa unha boa disposición a 
ofrecer e recibir axuda para a 
aprendizaxe.

(Aprender a aprender)

•Recoñece  que  axudar  os  demais
contribúe  á  felicidade  social.
Apertura, act. 1, páx. 51.

7. Participar activamente na vida 
cívica de forma pacífica e 
democrática transformando o 
conflito en oportunidade, 
coñecendo e empregando as 
fases da mediación e 
empregando a linguaxe positiva 
na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais.

7.1. Coñece e emprega as fases da 
mediación en situacións reais e 
simulacións.

 (Competencias sociais e cívicas e 
Competencia dixital)

•Reflexiona sobre a importancia de
resolver  os  conflitos  de  maneira
pacífica e sobre as consecuencias
do  terrorismo  para  a  felicidade
social. Pasado, act. 9, páx. 54.

8. Crear un sistema propio de 
valores, asumindo os dereitos e 
deberes do alumno ou alumna, 
realizando xuízos morais de 
situacións escolares e resolvendo 
dilemas morais con supostos 
prácticos que reflicten situacións 
escolares.

8.1. Realiza xuízos morais de 
situacións escolares.

(Competencias sociais e cívicas)

•Analiza  situacións  escolares  e
familiares,  recoñecendo  se  son
xustas  e  elaborando  hipóteses
sobre  o  que  implica  ser  solidario
coas vítimas. Presente, acts. 3 e 4,
páx. 57.

9. Comprender o sentido da 
responsabilidade social e da 
xustiza social empregando a 
capacidade de reflexión, síntese e
estruturación.

9.1. Manifesta por escrito o sentido da 
responsabilidade social e da xustiza 
social. 

(Competencias sociais e cívicas e 
competencia dixital)

•Reflexiona sobre a importancia do
grupo e as relacións cotiás para o
desenvolvemento  persoal.  Pasado,
acts. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, páxs. 52 e 53;
Futuro, act. 3, páx. 61.

•Elabora hipóteses en relación coas
consecuencias  dunha  sociedade
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que  non  asegura  os  dereitos
humanos. Pasado, act. 7, páx. 54.

•Dialoga  sobre  distintas  maneiras
de  entender  a  xustiza  e  a  súa
relación coas leis. Taller de filosofía,
act. 11, páx. 55; act. 9, páx. 59; act.
6, páx. 63; Futuro, act. 3, páx. 61. 

10. Comprender a importancia da 
contribución dos cidadáns a 
través dos impostos aos servizos 
públicos, como a educación, a 
sanidade, o transporte, a defensa,
a seguridade e os bens comúns, 
realizando razoamentos críticos.

10. 1. Coñece e explica verbalmente 
que os impostos serven para poder 
proporcionar recursos sociais que 
melloran a calidade de vida dos 
cidadáns.

10. 2. Reflexiona e expón mediante 
producións creativas as consecuencias
de non pagar impostos.

(Competencias sociais e cívicas)

•Pescuda en  colaboración  sobre  a
finalidade de pagar os impostos na
nosa  sociedade.  Pasado,  act.  10,
páx. 54.

UNIDADE 4.  A FELICIDADE SOCIAL

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

1. COÑECEMENTOS PREVIOS NECESARIOS
Os nenos desta idade desenvolveron un forte sentido da  sociabilidade, gozan estando cos amigos, cos compañeiros ou cos familiares. O grupo de
amigos é cada vez máis importante para eles. Sentirse aceptados e queridos  prodúcelles unha gran satisfacción. Asocian o seu ideal de felicidade a
poder convivir ben cos demais e intúen que a súa felicidade depende tamén da felicidade dos que os rodean. 

Teñen xa unha idea de xustiza e son sensibles ante o que consideran inxusto. Saben que as persoas temos uns dereitos polo feito de ser persoas, que
deben ser respectados. Experimentaron que as normas son necesarias para unha boa convivencia e para poder realizar proxectos xuntos.

Son capaces de poñerse no lugar dos demais, de colaborar e ser solidarios sobre todo coas persoas que están preto deles. Poden aplicar a regra de
ouro evitando facer aos outros o que non lles gusta que lles fagan, ou tratando os demais como lles gustaría que os tratasen a eles.

2. PREVISIÓN DE DIFICULTADES
Pode que os alumnos non teñan conciencia de que os beneficios sociais dos que gozan, e tamén o recoñecemento e o respecto dos dereitos humanos,
se conseguiron grazas á  loita de moitas persoas no pasado e no presente; así como que precisamos seguir loitando para mantelos, aumentalos e
conseguir que sexan unha realidade para todas as persoas.

Algunhas veces, resultaralles difícil mirar máis alá do propio contexto e ser conscientes de que moitas persoas aínda non viven coa dignidade que lles
corresponde.

Os alumnos deben comprender que moitos dos deberes que teñen no ámbito doméstico e no escolar son esixencias da xustiza. Tamén deben tomar
conciencia do importante que é evitar que se produzan condutas de acoso cara aos compañeiros, xa que isto constitúe unha falta grave de respecto á
súa dignidade. Quen aplaude ou mira cara a outro lado convértese en cómplice desta agresión.

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.
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 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 punto se 

se resolveu correctamente. No caso de que a 

resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, 

pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 

10 puntos. A avaliación inicial cualificarase do 

mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 
ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS  Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

CONTIDOS
TRANSVERSAIS

Educación en valores:  Valorar a importancia de vivir en sociedade axuda a comprender que é necesaria para alcanzar a felicidade persoal. Ser solidarios e loitar pola 
xustiza é fundamental para conseguir a felicidade social..
Aprendizaxe cooperativa:  

• Estrutura cooperativa 1-2-4 na sux. 4, páx. 76 da guía esencial.
• Estrutura cooperativa de Folio xiratorio na sux. 3, páx. 78 da guía esencial.
• Estrutura de Cooperación guiada ou estruturada na sux. 2, páx. 84 da guía esencial

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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1. Valorar positivamente os 
dereitos humanos, 
comprendendo os seus 
principios de igual dignidade 
entre as persoas, e os seus fins 
de xustiza e paz no mundo.

2. Entender a interrelación entre
dereitos e deberes.

3. Descubrir as consecuencias 
dalgúns prexuízos sociais e a 
súa relación coa inxustiza.

4. Adestrar a asertividade como 
medio para defender os propios 
dereitos no ámbito próximo.

5. Potenciar o compromiso 
persoal por mellorar o mundo 
sabendo que as pequenas 
accións contribúen ao cambio.

6. Dialogar creando 
pensamentos compartidos cos 
compañeiros para encontrar o 
mellor argumento posible.

7. Expresar opinións, 
sentimentos e emocións 
utilizando coordinadamente a 
linguaxe verbal e non verbal.

Historia da 
humanidade

• Defensores dos 
dereitos.

• A dignidade e o 
respecto.

• Os dereitos humanos.

Os deberes fronte aos 
dereitos

• Os deberes.

• Tipos de deberes.

• Adestramos a 
asertividade.

Cambiar o mundo

• Podemos cambiar o 
mundo.

• O efecto bolboreta.

• Continuamos a 
historia.

Sección “Taller de 
filosofía”:

• Respecto e dereitos 
humanos.

• Os deberes e a 
asertividade.

• O cambio na historia.

1. Desenvolver un estilo persoal 
baseado na respectabilidade e na 
dignidade persoal, elaborando un 
bo autoconcepto, practicando o 
autocontrol mediante estratexias 
de reestruturación cognitiva e 
realizando unha toma de 
decisións meditada e 
responsable.

1.1. Razoa o valor da respectabilidade 
e da dignidade persoal e exprésao.

1.2. Coñece e asume os trazos 
característicos da propia personalidade
e ponos de manifesto asertivamente.

(Competencias sociais e cívicas e 
Comunicación lingüística)

• Dialoga a partir dunha imaxe 
sobre os dereitos humanos e a 
necesidade de que sexan 
respectados no mundo. Apertura, 
acts. 1, 2 e 3, páx. 65.

• Comprende e reflexiona sobre a 
dignidade e a importancia de 
respectar os dereitos a través dun 
relato sobre os campos de 
concentración. Pasado, acts. 1, 2 e
3, páx. 66.

• Comprende e explica o significado
da palabra respecto. Pasado, act. 
4, páx. 67.

• Reflexiona e le sobre o respecto 
en situacións hipotéticas do seu 
ámbito próximo. Taller de filosofía, 
acts. 10 e 11, páx. 69.

• Analiza comportamentos 
asertivos. Taller de filosofía, act. 8,
páx. 73.

Sentido de iniciativa
e espírito 
emprendedor
(Obxectivos 4 e 5)

Aprender a 
aprender
(Obxectivos 4 e 6)

Competencias 
sociais e cívicas
(Obxectivos 1, 2, 3, 4 
e 6) 

Comunicación 
lingüística
(Obxectivos 6 e 7)

Competencia dixital
(Obxectivo 7)

2. Propoñerse desafíos e levalos 
a cabo mediante unha toma de 
decisións persoal, meditada e 
responsable, desenvolvendo un 
bo sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e aos 
demais.

2.1. Identifica vantaxes e 
inconvenientes dunha posible solución 
antes de tomar unha decisión ética.

2.2. Emprega o pensamento 
consecuencial para tomar decisións 
éticas.
(Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor)

• Comprende e reflexiona a partir 
dun relato sobre a importancia da 
xustiza e a coexistencia de dereitos 
e deberes. Presente, acts. 1 e 2, 
páx. 70.

• Explica un proxecto persoal futuro 
e resume os deberes que tería que 
cumprir para alcanzalo. Presente, 
act. 4, páx. 71.

• Comprende e explica o valor do 
compromiso, valorando as súas 
capacidades e responsabilidade 
persoal. Futuro, acts. 1, 2 e 3, páx.
74.

• Reflexiona e explica os efectos 
que poden producir os nosos actos 
para cambiar o mundo. Futuro, act.
4, páx. 75.

• Pensa sobre as metas persoais e 
sociais para construír unha 
sociedade máis xusta. Futuro, 
acts. 5 e 6, páx. 76.
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3. Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas 
para encontrar o mellor 
argumento.

3.1. Relaciona diferentes ideas e 
opinións para encontrar os seus 
aspectos comúns.

(Comunicación lingüística)

• Pensa e dialoga cos seus 
compañeiros sobre os dereitos 
humanos. Taller de filosofía, act. 
12, páx. 69.

• Dialoga cos seus compañeiros 
sobre a igualdade. Taller de 
filosofía, act. 8, páx. 77.

4. Razoar as consecuencias dos 
prexuízos sociais, analizando os 
problemas que provocan e 
reflexionando sobre o efecto que 
teñen nas persoas que os sofren.

4.1. Analiza e describe verbalmente os
problemas que orixinan os prexuízos 
sociais.

(Competencias sociais e cívicas e 
Comunicación lingüística)

• Indica algunhas situacións nas 
que non se respectan os dereitos 
humanos, como os campos de 
concentración, e analiza as súas 
consecuencias. Pasado, acts. 1 e 
3, páx. 66; act. 8, páx. 68.

• Comprende a partir dun relato 
breve a necesidade de asegurar os 
dereitos e deberes para que non 
haxa persoas oprimidas e inxustiza.
Presente, acts. 1 e 2, páx. 70.

5. Expresar a relevancia de 
preservar os dereitos de libre 
expresión e opinión, liberdade de 
pensamento, de conciencia e de 
relixión realizando traballos de 
análise e síntese.

5.1. Relaciona diferentes culturas e 
relixións coas formas de pensamento 
de persoas pertencentes a elas.

5.2. Analiza, reflexiona e expresa 
conclusións sobre os dereitos de libre 
expresión e opinión, liberdade de 
pensamento, de conciencia e de 
relixión, mediante o uso das 
Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación.

(Conciencia e expresións culturais, 
Competencia dixital)

• Relaciona as grandes relixións cos
seus fundadores. Pasado, act. 6, 
páx. 67.

• Pensa e dialoga cos seus 
compañeiros sobre os dereitos 
humanos. Taller de filosofía, act. 
12, páx. 69.

• Analiza algúns aspectos da 
Declaración Universal dos dereitos 
Humanos e expresa as súas 
conclusións. Pasado, act. 7, páx. 
68.

• Coñece algúns dereitos e 
investiga sobre eles usando as 
Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación. Pasado, act. 9, páx.
68.

• Coñece algúns dereitos do Neno e
relaciónaos con algúns deberes. 
Taller de filosofía, act. 7, páx. 73.

• Pensa e explica o significado da 
liberdade de pensamento e de 
relixión. Pasado, act. 5, páx. 67.

• Responde algunhas cuestións 
sobre os dereitos e os deberes en 
situacións hipotéticas próximas á 
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súa realidade. Taller de filosofía, 
act. 6, páx. 73.

• Recoñece e valora positivamente 
os dereitos conseguidos en moitos 
lugares do mundo. Taller de 
filosofía, act. 7, páx. 77.

• Resume as ideas máis 
importantes da unidade. Repasa, 
act. 1, páx. 78.

• Dialoga cos seus compañeiros 
sobre a igualdade. Taller de 
filosofía, act. 8, páx. 77.

6. Crear un sistema propio de 
valores, asumindo os dereitos e 
deberes do alumno ou alumna, 
realizando xuízos morais de 
situacións escolares e resolvendo 
dilemas morais con supostos 
prácticos que reflictan situacións 
escolares.

6.1. Coñece, enumera e respecta os 
dereitos e deberes do alumno ou 
alumna.

6.2. Xustifica as súas actuacións en 
base a valores persoais como a 
dignidade, a liberdade, a autoestima, a
seguridade nun mesmo e a 
capacidade de enfrontarse aos 
problemas.

(Aprender a aprender, 
Competencias sociais e cívicas)

• Reflexiona sobre distintas 
situacións escolares, valorando 
cada situación. Taller de filosofía, 
act. 10, páx. 69.

• Analiza e reflexiona sobre algúns 
dos seus dereitos e deberes. Taller 
de filosofía, act. 6, páx. 73.

• Cuestiónase como actuar ante a 
desigualdade, o racismo, a 
xenofobia e as relacións inxustas 
para contribuír na defensa dos 
dereitos humanos. Taller de 
filosofía, act. 8, páx. 77.

• Pon en práctica o que aprendeu 
sobre a asertividade respondendo 
dilemas morais. Presente, act. 5, 
páx. 72.

7. Comprender a importancia da 
contribución dos cidadáns a 
través dos impostos aos servizos 
públicos, como a educación, a 
sanidade, o transporte, a defensa,
a seguridade e os bens comúns, 
realizando razoamentos críticos.

7.1. Comprende, valora e expón por 
escrito o deber da achega cidadá ao 
ben da sociedade.
(Competencias sociais e cívicas)

• Comprende e analiza a 
importancia de cumprir os deberes. 
Presente, act. 3, páx. 71.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

UNIDADE 5.  UN MUNDO MELLOR

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

1. COÑECEMENTOS PREVIOS NECESARIOS
Os alumnos estarán xa familiarizados con moitos conceptos que aparecen nesta unidade. Non obstante, é conveniente reforzalos e afondar máis. Os talleres de filosofía,
como noutras unidades, pretenden desenvolver nos alumnos habilidades de pensamento e de razoamento que lles permitan dialogar de xeito argumentativo entre eles.
Nesta ocasión, as propostas de diálogo tratarán sobre a dignidade e os dereitos humanos.

É previsible que, con certa facilidade, os alumnos sintan indignación cando non se respectan os seus  dereitos ou os doutras persoas, xa que saben que isto garda
relación coa dignidade. Tamén comprenden que os dereitos están necesariamente vinculados aos deberes e que hai que cumprilos para que a vida en sociedade sexa
xusta. Á súa vez, son capaces de distinguir diferentes tipos de deberes, tanto os deberes impostos desde fóra como os que nos dita o interior a través da conciencia. 

Por outra banda, aínda que non coñecen o significado da palabra asertividade, en ocasións son capaces de comportarse asertivamente, defendendo con argumentos e
con firmeza os seus propios puntos de vista e esixindo o respecto dos seus dereitos ante os demais. Ao mesmo tempo, posúen a experiencia de emprender algunha acción
ou proxecto para defender os dereitos de persoas ou colectivos que sofren algunha inxustiza ou para solidarizarse con eles.
2. PREVISIÓN DE DIFICULTADES
Para empezar, é importante que os alumnos tomen conciencia de que o respecto da dignidade e o goce dos dereitos humanos actuais é o resultado do esforzo de
moitos homes e mulleres que ao longo de toda a historia loitaron por iso, mesmo ata chegar a dar a súa vida. Á súa vez, deben saber que a loita polos dereitos non
rematará mentres haxa persoas no mundo que vivan indignamente. Así mesmo, os alumnos deben comprender a obriga que temos todos de  defender os dereitos
humanos.

Por outro lado, é conveniente axudalos a descubrir a universalidade dos dereitos. Todas as persoas somos iguais en dignidade e dereitos polo feito de ser persoas, non
por actuar ben ou mal. Polo tanto, ninguén pode ser tratado dun modo indigno ou denigrante, aínda que non actuase ben.

No tocante aos deberes, os alumnos deben afianzar o feito de que todo dereito supón un deber. Ás veces son moi conscientes dos dereitos que posúen, pero non o son
tanto dos seus deberes. 

Finalmente, non hai que esquecer a importancia de traballar a asertividade nestas idades, xa que a presión do grupo de iguais pode facer que con frecuencia prefiran
adaptar a súa conduta ao aceptado polo grupo.

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 punto se 

se resolveu correctamente. No caso de que a 

resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, 

pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 

10 puntos. A avaliación inicial cualificarase do 

mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 
ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS  Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

CONTIDOS
TRANSVERSAIS

Educación en valores:  É importante afondar na igual dignidade e dereitos de todos os seres humanos, así como no respecto e na defensa dos mesmos a través da 
asertividade. Tamén o é comprender que os pequenos actos e compromisos contribúen a un mundo mellor.
Aprendizaxe cooperativa:  

• Estrutura cooperativa Folio xiratorio en sux. 4, páx. 96 da guía esencial.
• Estrutura cooperativa 1-2-4 en sux. 5, páx. 99 da guía esencial.
• Estrutura de Cooperación guiada ou estruturada en sux. 4, páx. 101 da guía esencial.
• Estrutura cooperativa Escritura por parellas en sux. 6 páx. 105 da guía esencial.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

UNIDADE 6.  A POLÍTICA E OS VALORES
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

1. Valorar o exercicio da política
e da democracia. 

2. Comprender a necesidade de
garantir os dereitos básicos de
todas  as  persoas  para  que
exista  un  verdadeiro  respecto
polos valores universais.

3.  Comprender  a  igualdade de
dereitos e a non discriminación
por razón de nacemento, raza,
sexo,  relixión,  opinión  ou
calquera  outra  condición  ou
circunstancia persoal ou social.

4. Reflexiona sobre a igualdade
de  dereitos  de  homes  e
mulleres  e  recoñece  a
corresponsabilidade nas tarefas
domésticas,  nas  tarefas
públicas  e  no  coidado  da
familia. 

5.  Apreciar  os  valores  da
Constitución  española  e  os
dereitos  e  deberes  dos
cidadáns e do goberno contidos
nela.

6. Razoar as consecuencias dos
prexuízos  sociais,  analizando
os problemas que provocan.

7. Contribuír á mellora do clima
do  grupo  mostrando  actitudes
cooperativas  e  establecendo
relacións respectuosas.

8.  Dialogar  escoitando  os
demais e dando boas razóns.

A orixe da política

• A política.

• A escravitude.

• Progresos políticos.

A democracia e a 
constitución

• A Constitución 
española.

• Problemas de 
discriminación por razón 
de xénero.

• Problemas 
relacionados con 
diferenzas económicas.

• Adestramos a 
xenerosidade.

Todos somos necesarios
para cambiar o mundo

• Construír un mundo 
mellor.

• Actitudes de mellora.

Sección  "Taller  de
filosofía":

•  Escravitude  e
participación política.

• Vivimos en 
democracia.

• Cambiar a historia.

1. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento 
para conseguir logros persoais, 
empregando estratexias de 
reestruturación cognitiva para 
superar as dificultades que xorden
e responsabilizándose do ben 
común.

1.1. Identifica, define problemas 
sociais e cívicos e implanta solucións 
potencialmente efectivas.

(Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor e Competencia dixital)

• Reflexiona sobre a necesidade de 
organización e liderado en grupo 
social e propón unha maneira de 
facelo. Presente, acts. 1, 2 e 4, páx.
80.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor
(Obxectivos 1, 3, 4, 7 
e 8)

Competencias sociais
e cívicas
(Obxectivos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8)

Aprender a aprender
(Obxectivos 4, 6, 7 e 
8)

Comunicación 
lingüística
(Obxectivos 3 e 8)

Competencia dixital
(Obxectivo 4)

2. Iniciar, manter e finalizar 
conversas cunha maneira de falar
adecuada aos interlocutores e o 
contexto, tendo en conta os 
factores que inhiben a 
comunicación para superar 
barreiras e os que permiten lograr
proximidade.

2.1. Coñece e emprega 
adecuadamente os sistemas de 
comunicación non verbal xestual, 
icónica, táctil instintiva e sonora 
instintiva en situacións reais e 
simuladas. 

2.2. Comunícase empregando 
expresións para mellorar a 
comunicación e facilitar o acercamento
co seu interlocutor nas conversas.

(Competencias sociais e cívicas)

• Recoñece os trazos non verbais 
dunha comunicación democrática. 
Apertura, act. 1, páx. 79.

• Recoñece a valentía como un 
valor que axuda a expresar 
cuestións difíciles para achegarnos 
aos demais e cambiar o mundo. 
Taller de filosofía. act. 8, páx. 91

3. Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas 
para encontrar o mellor 
argumento.

3.1. Dialoga inferindo e dándolle o 
sentido adecuado á expresión dos 
demais.

(Competencia lingüística)

• Aclara o sentido dalgúns 
conceptos e ponos en común cos 
demais mediante o diálogo. Pasado
act. 3, páx. 81.

4. Practicar o altruísmo no ámbito 
próximo razoando e 
sensibilizando sobre o seu valor.

4.1. Colabora en causas altruístas en 
colaboración coa comunidade 
educativa.

(Competencias sociais e cívicas e 
Competencia dixital)

•  Explica  diferentes  formas de ser
xeneroso  no  propio  contexto  e
reflexiona  sobre  a  xenerosidade
mediante  as  Tecnoloxías  da
Información  e  a  Comunicación.
Presente, acts. 5 e 6. páx. 86.

5. Resolver problemas en 
colaboración, poñendo de 
manifesto unha actitude aberta 
cara aos demais e compartindo 
puntos de vista e sentimentos.

5.1. Desenvolve proxectos e resolve 
problemas escolares en colaboración.
(Competencias sociais e cívicas)

• Argumenta sobre a importancia da
participación e o liderado para o bo 
funcionamento do grupo social. 
Taller de Filosofía, act. 6. páx. 83.

6. Traballar en equipo 
favorecendo a interdependencia 
positiva e mostrando condutas 
solidarias.

6.1. Resolve problemas sociais 
empregando condutas solidarias e 
traballando cooperativamente.
(Competencias sociais e cívicas)

• Reflexiona sobre a importancia 
dunha visión positiva da 
cooperación para construír un 
mundo máis xusto. Futuro, acts. 1 e
2, páx. 88.

7. Razoar as consecuencias dos 
prexuízos sociais, analizando os 
problemas que provocan e 
reflexionando sobre o efecto que 
teñen nas persoas que os sofren

7.1. Detecta e axuíza criticamente 
prexuízos sociais detectados no seu 
ámbito próximo e expresa as 
conclusións nos seus traballos de 
equipo creativos.

 • Reflexiona sobre a necesidade de
respectar as minorías nunha 
democracia. Taller de Filosofía act. 
7 páx. 87.

• Detecta desigualdades sociais por
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

UNIDADE 6.  A POLÍTICA E OS VALORES
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

7.2. Expón razoadamente 
consecuencias dos prexuízos sociais 
para as persoas do entorno social 
próximo.

(Competencias sociais e cívicas e 
Competencia dixital)

razón de xénero, as súas causas e
as súas consecuencias, e reflexiona
sobre o papel do home e a muller a
través  das  Tecnoloxías  da
Información  e  a  Comunicación.
Taller de Filosofía, acts. 8 e 9, páx.
87.

8. Expresar a relevancia de 
preservar os dereitos de libre 
expresión e opinión, liberdade de 
pensamento, de conciencia e de 
relixión, realizando traballos de 
análise e síntese.

8.1. Valora e respecta a libre expresión
de todos os membros da comunidade 
educativa.

(Competencias sociais e cívicas)

• Recoñece a escoita aos demais e
o respecto de todas opinións como
valores democráticos. Apertura, act.
2, páx. 79.

9. Respectar os valores 
socialmente recoñecidos, 
coñecendo e apreciando os 
valores da Constitución española 
e os dereitos e Deberes da 
Constitución española.

9.1. Reflexiona sobre os dereitos e 
deberes da Constitución española 
realizando proxectos de traballo 
colaborativo. 

(Competencias sociais e cívicas)

• Reflexiona sobre a importancia da 
Constitución española e os dereitos 
consagrados en ela.  Presente, 
acts. 1, 2, 3, 4, páx. 85.

• Reflexiona sobre os valores de 
liberdade e igualdade. Taller de 
Filosofía, act. 9 páx. 91.

• Dialoga sobre diversas situacións 
actuais e recoñece situacións de 
escravitude. Taller de Filosofía, act. 
5, páx. 83.

10. Comprender o sentido da 
responsabilidade social e da 
xustiza social empregando a 
capacidade de reflexión, síntese e
estruturación.

10.1. Manifesta o sentido da 
responsabilidade social e da xustiza 
social. 

(Competencias sociais e cívicas)

• Recoñece o valor do esforzo e da 
perseveranza para actuar con 
responsabilidade social. Futuro, act.
3, páx. 89.

• Reflexiona sobre a súa propia 
contribución a un mundo máis xusto
e máis feliz e as actitudes que 
precisa desenvolver para iso. 
Futuro, acts. 5 e 6, páx. 90.

11. Contribuír á conservación do 
medio ambiente mantendo unha 
actitude crítica ante as faltas de 
respecto

11.1. Analiza, explica e expón 
mediante imaxes as causas e 
consecuencias da intervención 
humana no medio. 

11.2. Investiga criticamente a 
intervención humana no medio 
ambiente e comunica os resultados.

(Competencias sociais e cívicas)

•  Reflexiona  sobre  as  causas  e
consecuencias  da  contaminación,
así como sobre a responsabilidade
humana  ante  a  deterioración
ambiental. Taller de filosofía, act. 8,
páx. 91.

• Describe xestos que axudan a 
protexer a natureza. Futuro, act. 4, 
páx. 89.

12. Desenvolver un pensamento 12.1. Reflexiona, sintetiza e estrutura •  Sintetiza  e  comproba  o  que
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

UNIDADE 6.  A POLÍTICA E OS VALORES
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

efectivo e independente 
empregando as emocións de 
forma positiva.

os seus pensamentos.

(Aprender a aprender)

aprendeu.  Repasa,  acts.  1,  2  e  3,
páx. 92.

UNIDADE 6.  A POLÍTICA E OS VALORES

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

1. COÑECEMENTOS PREVIOS NECESARIOS
Os nenos desta idade experimentaron que para convivir con outras persoas son necesarias normas e  leis que hai que respectar obrigatoriamente. Isto aprendérono,
sobre todo, a partir dos xogos.

Escoitaron que a democracia é a mellor forma de goberno coñecida. En ocasións manifestan o seu desexo de que outros ámbitos da vida cotiá, como o grupo de amigos,
sexan xestionados democraticamente. Tamén reclaman o dereito a participar e a que as súas opinións se teñan en conta, sobre todo naquelas cousas que os afectan. 

Teñen tamén unha idea aproximada do que implica a liberdade e saben que está relacionada coa responsabilidade. Interiorizaron o concepto de igualdade e indígnanse
cando senten que non están sendo tratados con equidade. Son tamén conscientes de que na sociedade na que viven segue habendo  discriminación e  grandes
desigualdades, tanto sociais como económicas.
2. PREVISIÓN DE DIFICULTADES

Algúns alumnos poden ter unha concepción negativa da política e dos políticos. Esta concepción, transmitida polos adultos, é unha xeneralización incorrecta: do feito de
que algúns políticos sexan corruptos conclúese que todos os políticos son corruptos. 

É importante ampliar o concepto de política recoñecendo que non só incumbe a os políticos, senón a todos os cidadáns. A democracia non consiste só en votar cada certo
período de tempo, senón nunha forma de vivir como cidadáns que implica participar cos demais na construción de formas xustas de convivencia.

Aínda que se indignan ante casos de  discriminación ou de  inxustiza, en especial se son eles os prexudicados, convén que descubran que as actitudes machistas e
discriminatorias se dan con frecuencia en moitos nenos e nenas da súa idade.

Atópanse na entrada á adolescencia, precisan reconsiderar o tipo de persoas que queren ser e o tipo de mundo onde queren vivir. É importante descubrir que todos temos
o deber de participar na construción dun mundo mellor.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, 

cada actividade cualificarase con 1 punto se 

se resolveu correctamente. No caso de que a 
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.  6º CURSO.  

UNIDADE 6.  A POLÍTICA E OS VALORES
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. INDICADORES COMPETENCIAS

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, 

pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 

10 puntos. A avaliación inicial cualificarase do 

mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 
ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS  Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

CONTIDOS
TRANSVERSAIS

Educación en valores:   Identificar a necesidade de facer política é importante para conseguir a realización de grandes valores. Os gobernos democráticos son 
importantes para intentar resolver algúns problemas sociais.
Aprendizaxe cooperativa:  

• Estrutura cooperativa 1-2-4 en sux. 3, páx. 117 da guía esencial.
• Estrutura de Cooperación guiada ou estruturada en sux. 3, páx. 120 da guía esencial.
• Estrutura cooperativa Folio xiratorio en sux. 2, páx. 122 da guía esencial.
• Estrutura cooperativa Escritura por parellas en act. 3, da sección Futuro, páx. 125 do libro do alumno.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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